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Zandwagen SS 20 ton  
 

Gebouwd door Werkspoor tussen 1911en 1912. 
SS GZM 31301 - 31450 NS GZM 82191 - 82340 1911/1913 150 stuks 
SS GZM 31001 – 3105, NS GZMW 83001 – 83050 1912 / 1913 50 stuks 

                        versie maart 2021 

De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen schafte 
in 1911 een serie open goederenwagens voor zandvervoer aan  
ter vervanging voor hun inmiddels al zo’n 30 jaar oude 10-tons  
zandwagens. Het grootste deel kwam van hun leverancier  
Werkspoor en een klein deel werd uitbesteed aan Van der Zypen  
& Charlier in Köln. De wagens zonder remhuis hadden klapbare  
kopschotten aan beide (kopse) kanten, de wagens met  
remhuis hadden dat maar aan een kant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Afleveringsfoto bij 
Werkspoor 

van de SS GZM 31006 
(NS GZMW 83006) 

 

Zoals de naam al zegt waren het wagens hoofdzakelijk voor het vervoer van zand, maar ook ballastgrind, tegels, 
dakpannen, bosbouwproducten (korte stukken hout),  in de winter bij hoge nood steenkool, al die zaken werden ook 
met deze wagens vervoerd, dus lading wat weerbestendig was.  
 

 

Afleveringsfoto bij 
Werkspoor 

van de SS GZM 31301 
(NS GZM 82191) 

 

 

Er waren kleine verschillen tussen de Werkspoor uitvoering en die van Van der Zypen & Charlier.  
Van der Zypen werkte meer met U-profielen, terwijl Werkspoor meer plat stafijzer aan de zijkanten verwerkte.  
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Ook de remhuisjes van beide fabrikanten toonden onderling kleine verschillen. 
Zowel het hout als de metalen delen toonden dezelfde blauwzwarte kleur.  
De zijkanten waren in drie delen neerklapbaar om makkelijker het zand uit de wagen te schuiven.  
De middelste scharnieren waren voorzien van aangebouwde bladveren om te voorkomen dat de zijkanten bij 
neerlaten tegen de wagen of aspotten klapten. 
 

SS nummer bouwjaar fabrikant draagvermogen opmerking 

GZM 31301 – 31345 1911 Werkspoor 10 ton > 20 ton wijziging draagvermogen in 1912 
GZM 31001 – 31025 1912 Werkspoor 20 ton remhuisje met schroefrem 
GZM 31346 – 31375 1912 Werkspoor 20 ton  
GZM 31026 – 31050 1913 vd Zypen & Charlier 20 ton remhuisje met schroefrem 
GZM 31376 - 31450 1913 vd Zypen & Charlier 20 ton  

 

 
Laden van zandwagens    foto Geheugen van Nederland  Zanderij Maarn, augustus 1950 
 

1926 aanbrengen luchtleiding 
1933 aanbrengen van een Künze-Knorr luchtdrukrem bij de serie GZM 82191 – 82340 (GZMK) 
1936 verwijderen remhuis, ontstaan van bordesje met remkruk 
1937 aanbrengen verzwaard veerpakket 
 

 
Remhuis verwijderd en bordesje achtergebleven.    foto J.A.Bonthuis  Utrecht, 12 maart 1948 
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Van de nieuw aangeschafte zandwagens waren honderdvijftig stuks voorzien van een doorgaande luchtleiding en 
vijftig exemplaren kregen een zelfwerkende Westinghouse-luchtdrukrem met een met de hand te bedienen 
schroefrem. Deze schroefrem was ondergebracht in een remhuisje.  

Bij de SS hadden al deze wagens de telegrafische verkorting GZM.    
Na de fusie kwamen deze wagens in de nummerserie GZM 82191 – 82340 en GZM 83001 – 83050 terecht. 
Dat de serie 83001- 83050 een Westinghouse remsysteem had werd pas vanaf 1932 in de telegrafische benaming 
zichtbaar, GZM werd GZMW. De remhuisjes werden vanaf 1936 afgenomen, waarna een bordesje met schroefrem 
overbleef.  
In 1933 kregen de GZM 82191 – 82340 een Künze-Knorr goederentreinrem en droegen sindsdien de afkorting GZMK. 
De laatste zandwagen met rembordes verdween in 1965 uit het materieelpark. 
Omdat de wagens rond 1965 vrijwel allemaal waren afgevoerd kwamen ze niet meer voor een UIC-nummer in 
aanmerking. Enkel de GZMK 82264, 82280 en de 82320 waren nog te zien tot 1966 en een paar anderen waren 
verbouwd tot open wagens voor verschillende diensten. 
 
( In 1955 had Weg en Werken minimaal 200 nieuwe zandwagens nodig. Men wilde hiervoor de onderstellen van de 
HSM groentewagens uit 1913-1916 gebruiken. Echter, in die tijd werden veel stalen Werkspoor kolenwagens 
overbodig en deze onderstellen waren veel moderner en werden voor de nieuwe zandwagens gereserveerd. 
Deze zandwagens kwamen een beetje overeen met de Duitse zandwagens, welke Roco heeft uitgebracht als 
'Maarnse' zandwagen. In 1961 volgde opnieuw een bestelling van 200 zandwagens. Hiervoor werden de 
onderstellen gebruikt van de voormalige Staatsspoor CHE gesloten goederenwagens, de 16000-serie uit 1916.  
Vanaf 1985 werden ook deze naoorlogse houten zandwagens afgevoerd, nu rijden er alleen maar stalen 
zandwagens rond. ) 
 

 
Zandwagen GZMK 82247. Voor de versterking van de bovenbouw van de lijn Utrecht-Amsterdam is deze wagen beladen met 
zand. De registratie en eigendomskenmerken zijn aangebracht in het toen gebruikelijke blokschrift. 
De aanduiding NEDERLAND werd niet meer gebruikt vanaf 1954.    foto J.A. Bonthuis, 2 feb. 1949 

 
 
 
 
Zandwagens in gebruik genomen als dienstwagen: 

 
 
 
 
 

 

Zandwagen In dienst als dienstwagen  Zandwagen In dienst als dienstwagen 

82194 141061 8-1960  82275 141063 8-1960 
82204 161196 2-1964  82284 161198 7-1964 
82207 152117 10-1958  82285 172802 1-1961 
82220 152121 7-1965  82290 192002 11-1961 
82221 192003 6-1962  82309 157832 5-1935 
82228 141062 8-1960  82317 152116 6-1959 
82239 171480 1-1962  82337 152118 7-1958 
82241 171424 6-1962  82338 141064 8-1960 
82247 192001 12-1961  83016 141065 8-1960 
82249 161167 7-1964  83029 141066 8-1960 
82269 141073 11-1961  83036 152120 1-1959 

Indeling dienstwagenseries omstreeks 1950 
140001 - 150000 Vervoer 
150001 – 160000 Tractie en Materieel 
160001 – 170000 Materiaal en Werkplaatsen 
170001 – 180000 Weg en Werken 
180001 – 190000 Exploitatie 
190001 - 200000  Algemene dienst 
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Deze kit bestaat uit een messing etsplaat en NS opschriftenset. 
 

Extra nodig: 
16 cm U-profiel 15 mm x 1,0 mm voor de zijwanden  (3 wagens met viermaal 12,5 mm)  
22 cm L-profiel 1,0 mm x 0,6 mm voor de kopwanden (3 wagens met zes/achtmaal 9,5 mm).  
4 aspotten SS (MK art 515)   of    –na 1924-    4 aspotten W1 (MK art. 517) 
Verende messing buffers (MK art. 823)      (MK = MK Modelbouwstudio’s) 
Setje (tweezijdig) geïsoleerde wielen (bijv. Roco 40199) 
 

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).  
 
 

Bouwen 
Haal de zijwanden uit de etsfret en leg hem plat neer. Let op, op de plaatsen van de zijkanten, waar de U-profielen in 
komen is de zijwand ongeveer een halve millimeter hoger! Dus niet helemaal glad vijlen. 
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,  
in de bufferbalken en in de zijscharnieren. 
Breng daarna de U-profielen met een lengte van 12,5 mm.  
Eerst de achterzijde vertinnen en dan aan de wagenbak vastzetten.  
Op de kopse wanden komen de L-profielen van 9,5 mm lengte met de open kanten naar het midden gericht, de brede 
kant op het messing. Nadat er in elk scharnier 4 putjes zijn gedrukt worden deze ook op hun plaats aangebracht. 

Eerst worden vanaf de achterkant putjes in de zijwand doorgedrukt. Ook putjes doordrukken in de lange bladveerscharnieren.  
De L-profielen met de open kant naar het midden gericht aanbrengen. 

De U-profielen een fractie boven de zijwand laten uitsteken. 

 
 
 

 
 
 
 
 

     De profielen worden op de zijwand gesoldeerd. 
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          Pasnokken            
Als alle profielen zijn aangebracht wordt de bak in elkaar gevouwen.  
             Bij de remhuiskant worden handgrepen aangebracht.  
  Dan wordt aan elke kant de bodemplaat ondersteuning omgebogen en de pasnokken naar buiten gevouwen. 
 

 
De achterkant van de beremde en van de onberemde wagen. In de grendeloogjes op de kopschotten de grendelstang vastzetten. 

 
De voorkant van de onberemde wagen. De opstaptreden zitten aan de zijde van de sluitseinijzers. 

Zet de plankenbodem met een klein beetje tin vast aan aan het bevestigingsplaatje van de pasnokken en eventueel 
aan het midden van de bakzijkanten. 
Als later de houten bodem niet mooi aanlsuit op de onderstel komt dat meestal door ‘trekken’ van de bodemplaat 
aan de zijwanden.  Soldeer eventueel de middenzijkanten opnieuw vast aan de plankenbodem, terwijl met een 
gewicht de bak op zijn plaats wordt gehouden. 
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Net boven de buffers zit de grendelstang door de grendeloogjes. 

Vlak onder de sluitseinijzers loopt een stang voor het bovenscharnier van de kopwand. 

 
 

Bodemplaat.  
 
 
 
 
 
 

De grendelstangoogjes en de  
opstaptreden zijn als eerste aangebracht. 

 
Eerst worden klinknagelgaatjes op de bufferbalk ingedrukt. Gelijk daarna kunnen de grendelstangoogjes aangebracht 
worden. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bodemplaat met de  
kortkoppelingen en veerpakketten. 

 
 
Eventueel kunnen nu ook de opstaptreden bevestigd worden. De achterkant van de oogjes glad afwerken, omdat 
daar straks de kortkoppeling aan de binnenkant tegenaan komt. 
Druk in de beide lange stelbalken de klinknagels door en vouw daarna de  stelbalk om. 
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Buig ook de kortkoppelingen. De verstevigingsstrip in het midden van de koppeling 180° ombuigen met de vouwnaad 
aan de buitenzijde. Pas de koppeling in de behuizing en zet ze 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° en bevestig ze in de uitsparingen van de stelbalken. Het kan zijn dat de uitstekende 
vouwnaad van het verenpakket aanloopt tegen de SS-aspotten, gewoon inkorten!  
Breng de SS- of NS-aspotten aan en vouw de compensatiescheenplaten tot een bakje. Om een draadje scharniert 
deze om zo tot een driepuntsophanging te komen. 

 
De bodemplaat met de gemonteerde kortkoppelingen en veerpakketten,  

aan de rechterkant de handremoverbrenging G en links de wielas-compensatiehouder. 
 

Buig de remschoenstangen in een klein verzetje, zodat beter in het midden van de wielen komen.  
Breng aan de bufferbalken de vergrendelstang voor de kopschotten aan. 
Ook kunnen de rangeerdersgrepen en de bufferhulzen aangebracht worden, evenals de opstapsteunen voor het 
remhuis. 
 

Remhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kap van de remhuisspindel  
wordt ongeveer 75° - 85° omhooggebogen. 
De voorkant van de remhuisspindel wordt om een  
boortje van 5 mm deels rond gebogen. Het rechte deel  
van het hekwerk wordt haaks omgezet en het bovenste deel er overheen gevouwen. 
 

 

 
De remhuiskap is vast     gesoldeerd, remdraaistang met steuntje 
en deurkrukken zijn        ook aangebracht. 

     Aan de binnenkant steekt een en ander uit, je ziet het toch 
     niet en het is makkelijk tijdens het in elkaar zetten. 

 

Door het remhuisje    nog niet in vorm te buigen kan je makkelijker werkzaamheden aan de binnenkant verrichten.  
Mocht een en ander aan de remhuiskast niet goed lukken, op de etsplaat zijn deze onderdelen tweemaal 
aangebracht. Dat geldt ook voor het hekwerk, is ook dubbel aanwezig.  
Pas als de remhuiskast en de handgrepen en dergelijke allemaal naar tevredenheid aangebracht zijn, dan kunnen de 
vier wandjes omgebogen worden.  
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Schuur de bovenkant van het onderstel glad. 
Buig het remhuis in vorm, maar wacht nog even met het dak.  
Boor eventueel de gaatjes van de remhuisventilatie door met een boortje  
van 0,4 of 0,5 mm. 
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 rechthoekige 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 draadje fixeer ik deze klembevestiging in positie.    draadje 
Dan kan het remhuis erop gepast worden. 
 Buig het hekwerk haaks om. Buig de bovenkant de railing  

in vorm en zet het  
hekwerk vast aan  
het remhuis.  
Misschien hier en  
daar op maat vijlen. 
Het hekwerk niet  
aan de bodemplaat  
vastzetten, want 
het remhuis dient 
demontabel te 
blijven. 
 
 
 

Tenslotte kunnen de handgrepen, de treeplankhouders en 
de treeplanken erop. De treeplanken steken uit aan de 
voorkant!  
 
Het hekwerk is gebogen en vastgezet aan het remhuis, niet 
aan de bodemplaat!  
Het remhuis blijft zo steeds demontabel. 
Ook handgrepen zijn aangebracht. 
Aan de achterzijde van het remhuis zien we de zeven 
ventilatiegaatjes. Eventueel opboren. (0,4 mm) 
Als laatste kan het dak erop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Spuitgereed 
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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. 
 

De binnenkant van de zandwagens was lichtgrijs, de buitenkant grijs/zwart. Voor deze laatste kleur kan RAL 7021 
gebruikt worden.  Deze verf in spuitbus bestel ik bij de firma  Car Repair Online Products,    
http://www.nonpaints.com/nl/catalogsearch/result/?q=RAL7021ZG     RAL 7021 in spuitbus 400ml ZIJDEGLANS 
Spuit het model met meerdere dunne lagen.  
De bodem wordt gespoten in zijdeglans zwart. (RAL 9005) 
Het remhuisdakje krijgt een onbestendige kleur grijs. 
 

Opschriften 

De plaatsing van de opschriften variëerde in de praktijk een beetje. 
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. 
 

 

 
 
 
Zandwagen met 
remhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zandwagen zonder 
rem 

 
Plaats opschriften in de NS periode 
Van links naar rechts: 
NS met daarnaast het wagennummer met GZM(W) en eronder de plakbriefjestekst. 
In het volgende vak NEDERLAND met daaronder bodem, draagvermogen en gewicht. 
Helemaal rechts:  transitoteken  en draagvermogen aanduiding (20 ton). 
Op de stelbalk van links naar rechts:  
Eigen gewicht en draagvermogen , radstand, in het midden NS nummer, CZM(W) , bij beremde versie Westinghouse 
en schroefrem, vermelding losse schotten en helemaal rechts revisieraster 
Op beide kopwanden aan de rechterkant het 80 km/h snelheidskenmerk. 
Aan één kopwand boven de bolle buffer het rechthoekige jaarlijkse smeerraster. 
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Op elke hoek komt het symbool van de remwerksoort, de vijfhoek met twee rechthoeken voor de beremde versie of 
alleen een rechthoekje voor de onberemde (leidingwagen)-versie. 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 halfmatte blanke lak aangebracht.  
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. 
 
Het remhuis kan naar behoefte met een druppeltje Bisonkit of Kristal Klear vastgezet worden.  
De zandbak met z’n vier pasnokken kan steviger bevestigd worden door de pasnokken enigszins te torderen of door 
ze te fixeren met Kristal Klear of iets dergelijks. 

Het koppelingsveertje wordt met een draadje over de pendelas vastgezet.  
De wagenbak op deze foto is door torderen op de bodemplaat vastgezet. 

 
Bij het monteren erop letten dat de sluitseinijzers aan de zijde van de opstaptreden komen. 
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Bouwhandleiding       SS Zandwagens 20 ton                       seinarm.nl / Mitropa  Pagina 12 van 12 

Legenda: 
 
 

A bodemplaat onderstel 
B stelbalken 
C kortkoppeling 
D scheenplaten 
E compensatiescheenplaten 
F veerpakket 
G handremoverbrenging 
H remhuisje 
Hd  remhuisdak 
J remspindelkap 
K remhuisbordesrail 
L bodem remhuis 
M zijwand 
N lange scharnieren 
O opstapsteunen treeplank  
P treeplanken voor opstap 
Q  remhangers 
R vergrendelnok kopwanden 
S grendelstang oogjes 

T opstaptreden kopwand 
U sluitseinhouders 
V deurkrukken remhuis 
Y plankenbodem 


