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Bestelgoedwagen E 3056 - 3095    
   

SS ED 54-ED 93     NS E 3056-3095  
Bouwjaren 1892-1916 

De kit bestaat uit een messing etsplaat en NS opschriftenset.      1 mei 2021 
 

Snelgoedwagen SS ED 56, ( NS E 3058).Voor de stijfheid is de wagen voorzien van schuine verstevigingsschoren.    Werkspoor 1906 
 

De SS stelde in 1892 al bestelgoedwagens in dienst, de HSM deed dit pas in 1912. Deze wagens werden ingezet voor 
het vervoer van goederen, die snel op de plaats van bestemming dienden te zijn. Dit gold onder andere voor kranten, 
bederflijke levensmiddelen, brood, groenten, gist, eieren, kuikens of andere produkten Allemaal in wat grotere 
hoeveelheden. Een paar doosjes kunnen met een D mee, maar voor wat meer volume werden de E's gebruikt. 
Vaak werden zij eerst beladen bij een goederenloods en dan met spoed aan een personentrein toegevoegd. 
Deze wagens werden meestal gesteld in personentreinen in de vroege ochtend/late namiddag.  
Maar ook vaak ’s avonds en ’s nachts reden er aparte snelgoedtreinen bestaande uit vele bestelgoedwagens. 
Na de wijziging van de benaming ‘bestelgoed’ in ‘snelgoed’ noemde men deze wagens “Snelgoedwagens”. Behalve 
een grote bagageruimte bevatten deze wagens ook nog een aparte afdeling, voorzien van een loketkast, tafel en bank 
voor de behandeling van de papieren bij de goederen door een treinbeambte, die ook voor het laden en lossen zorgt.  
 

SS ED 1 - 50 NS E 3001-3050 Metallurgique 1892 schuine schoren radstand 6400 mm 

SS ED 51 - 53 NS E 3051-3053 Werkplaats Tilburg 1898 schuine schoren radstand 6400 mm 

SS ED 54 - 73 NS E 3056-3075 Werkspoor 1901 schuine schoren radstand 7100 mm 

SS ED 74 - 88 NS E 3076-3090 Werkplaats Zwolle 1903-1904 schuine schoren radstand 7100 mm 

SS ED 89 - 93 NS E 3091-3095 Werkplaats Utrecht 1904 schuine schoren radstand 7100 mm 

SS ED 94-113 NS E 3101-3120 Van der Zijpen & Charlier 1904 schuine schoren radstand 7100 mm 

SS ED 114-123 NS E  3121-3130 Van der Zijpen & Charlier 1913 verstevigingsdriehoeken radstand 7100 mm 

SS ED 124-173 NS E 4076-4125 Werkspoor 1916 verstevigingsdriehoeken radstand 7100 mm 
HSM 7001-7075 NS E 4001-4075 Werkspoor, Carl Weyer 1912-1916 verstevigingsdriehoeken radstand 7200 mm 
NS E 4126 - 4175  Hawa 1921 verstevigingsdriehoeken radstand 8500 mm 

 

De snelgoedwagens deden soms ook wel dienst als bagagewagen in personentreinen. Bij voorkeur gebruikte men 
hiervoor de HSM snelgoedwagens, omdat deze een eigen deur naar de personenafdeling hadden, terwijl men bij de 
SS door de bagageruimte moest lopen om er te komen. Al deze wagens waren voorzien van een Westinghouserem, 
stoomverwarming (om in personentreinen te kunnen worden gebruikt) en gasverlichting.  
De serie E 3001-3053 had geen handrem, de rest van de serie was daar wel van voorzien.  
De wagens van de bouwjaren tot 1904 waren voorzien van spaakwielen. 
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De bovenstaande SS-series waren in principe aan elkaar gelijk met een baklengte van 10585 mm. 
Door de loop der tijd en voortschrijdende technieken ontstonden er uitvoeringsverschillen tussen de wagens. 
Sommige series waren uitgevoerd met kopdeuren, anderen kregen geen kopladder, maar voettreden en dergelijke. 
Voor de stevigheid van de wagenbak waren ze voorzien van schuine schoren. Bij latere series werden de schuine 
schoren overbodig en kregen ze verstevigingsdriehoeken voor de stijfheid.  
Voor een beter rijgedrag werden de nieuwere series gebouwd met de grotere radstand van 7100 mm. 
Door de NS werden in 1921 297 bestelgoedwagens overgenomen van de HSM en de SS.  
 

Een groot deel van de oude serie E 3001-3053 kreeg vanaf 1932 al een kachel om achteraan dienst te kunnen doen in 
goederentreinen als goederentreinbagagewagen. 
Tussen 1932 en 1936 kregen de andere series ook kachels en op het dak kwam een T-vormige schoorsteen. 
Eveneens werden in deze periode de ladders ingekort, hoge traptreden afgenomen, de sluitseinijzers op halve hoogte 
geplaatst en de lange treeplanken ingekort. Bij de bufferbalk kwamen voettreden. 

 
Ontspoorde snelgoedwagen E 3030 met stoomloc NS 6227     (foto NVBS), Budel 22 augustus 1944  

       Op het dak is te zien hoe het verloop van de gasleiding was.  

De E 3045 met de reclameslogan uit begin dertiger jaren. 
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Goederen, die in het verleden per spoor werden vervoerd, deden er vaak wel drie tot vier dagen over voor ze bij een 
klant werden afgeleverd. Elke goederentrein had veel tijd nodig vanwege het vele in- en uitzetten van wagens bij elk 
station onderweg. 
Om een deel van de dienst te versnellen zette de SS vanaf 1892 zogenaamde bestelgoedwagens in. In deze wagens 
werden goederen vervoerd, die snel bezorgd dienden te worden. Dit gold onder andere voor kranten, bederflijke 
levensmiddelen, brood, groenten, gist, eieren, kuikens of andere produkten Allemaal in wat grotere hoeveelheden. 
Een paar doosjes kunnen met een D mee, maar voor wat meer volume werden de E's gebruikt. (E is de spoorse 
afkorting voor bestelgoedwagen). Om dit snelgoedtransport beter te promoten kregen deze wagens tussen ± 1930 en 
1936 op alleen de rechterdeuren een groot geel plakaat met de tekst  ‘ Bestelgoed, vlug, goedkoop ’. Hierna 
verdween de slogan weer en waren de deuren weer groen. Vaak werden de wagens eerst beladen bij een 
goederenloods en dan met spoed aan een personentrein toegevoegd. Deze wagens werden meestal gesteld in 
personentreinen in de vroege ochtend/late namiddag.  Maar ook ’s avonds en ’s nachts reden er aparte 
bestelgoedtreinen bestaande uit vele bestelgoedwagens. 
De SS stelde voor haar klanten al in 1892 bestelgoedwagens in dienst, de HSM deed dit pas in 1912. 
Na de wijziging in 1934 van de benaming ‘bestelgoed’ in ‘snelgoed’ noemde men deze wagens “Snelgoedwagens”. 
Al deze wagens waren drie-assig uitgevoerd en waren voorzien van een Westinghouserem, stoomverwarming (om in 
personentreinen te kunnen worden gebruikt) en gasverlichting. 
 

Wijzigingen vanaf de jaren dertig 
Lange treeplank werd verdeeld in twee korte stukken aan elke kant 
De bovenste sport van de ladder, het opzetstukje ervan en het ladderbordes werden weggehaald 
Het overstapplankje aan de andere kopwand werd weggehaald 
Hoge sluitseinhouders op halve hoogte geplaatst 
Alle zijhandgrepen, behalve die op de deuren werden verwijderd 
Schoorsteen op het dak voor de kachel 
Vele wagens kregen gesloten asbalansen met NS W1-aspotten en schijfwielen 
Omstreeks 1950 waren de meeste van deze snelgoedwagens afgevoerd. 
 
 
 

Benodigdheden 
60 cm U-profiel 1,0 mm x 0,6 mm    (16 maal 27 mm voor de zijwanden en 4 maal 30 mm voor de kopwanden).  
3 gasschoorsteentjes (MK art. 831) 
6 aspotten SS (MK art. 515 of 516) 
Messing buis Ø 7 mm voor de gastank, lengte 20 mm 
Kachel T-schoorsteen (na 1936) (MK art. 850) 
Setje verende messing buffers  MK Modelbouwstudio’s art. 823  
3 stuks Roco wielassen tweezijdig geïsoleerd (art 40199) 
De messing onderdelen zijn leverbaar via MK Modelbouwstudios, website :    http://www.mkmodelbouwstudio.nl/ 
 

Rijtuigbak 
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, remschoenen). 
Deze wagens werden nog gebouwd met klinknagelverbindingen. De zijwanden en schuifdeuren waren geklonken. 
Daartoe zijn aan de achterzijde de klinknagelplaatsen aangegeven. Met een klinknagelpersje of met een gepunte 
schroevendraaier op enkele velletjes papier kunnen deze ingedrukt worden. Druk vanaf de achterzijde eerst alle 
klinknagelimitaties erin. Dat maakt het model uiteindelijk veel realistischer. Klinknagels doordrukken dient ook te 
gebeuren in de roldeuren en in het  frame bij de langsbalken en de bufferbalken. 
Het kan natuurlijk ook met een klinknagelpersje, maar echt nodig is zo’n apparaat niet. 

Klinknagels indrukken en profielen aanbrengen. 
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Daarna worden de U-profielen aangebracht.  
Boor de gaatjes voor de handgrepen en dergelijke op met een boortje van 0,5 mm.  
De profielen voor de zijwanden zijn 1,0 x 0,6 mm, knip ze op een lengte van 28 mm. De profielen bij de kopwanden 
zijn ook 1,0 x 0,6 mm, maar 30 mm lang. 
Vertin de U-profielen aan de achterzijde en leg ze met soldeervloeistof op de juiste plek. Hou het profieltje 
aangedrukt en ga dan aan de binnenzijde met een hete soldeerbout of  brandertje erlangs. Je zult zien dan het profiel 
zichzelf dan netjes vastzet. Eventueel na afloop voelen of het profiel goed vastzit. Vijl de onderkant van de profielen 
op gelijke hoogte. 
Soldeer ook de vier moertjes M1,6 op hun plaats en buig de steuntjes met de verstevingsdriehoekjes om. 
 

Vertin de raamkozijnen aan de achterkant en breng ze bij de ramen aan. Met een soldeerbout aan de achterzijde of in 
de raamsponning vallen ze op hun plaats. 
 

Er zijn vier roldeuren. Breng op elke deur een korte handgreep , een lange en de deurvergrendeling aan. Deze 
vergrendeling is universeel voor zowel links als rechts. Om de conducteur wat makkelijker langs de zijkant van een 
rijdende trein te laten lopen waren al deze wagens voorzien van lange treden en lange handgrepen. De handgrepen 
op de deur steken extra uit aan de kant van de roldeurgeleiders, dus roldeur naar links, dan ook handgreep naar links 
roldeur naar rechts, handgreep naar rechts. En onderaan zit nog een klein handgreepje voor het openschuiven. 
Als de handgrepen op de deuren geplaatst zijn dient de achterkant glad gemaakt te worden. Vertin dan deze 
achterzijde en ook de messing profielen waar de deuren op moeten komen. Zet het uiteinde van de onderste 
geleiderail 90˚ om en laat deze in de daarvoor bestemde uitsparing vallen. De deur past aan de bovenzijde in de 
nokjes, controleer of de zijkanten goed over de profielen passen en fixeer de deur eventueel met  twee wasknijpers. 
Maak met een hete soldeerbout de achterzijde warm en soldeer zo de deur aan de profielen vast. Buig de regengoten 
en bevestig deze aan de bovenzijde van de deuren. De korte kant komt op de deur, de lange kant valt naar binnen. 
Voor de schuifdeuren zijn er lange stopstukken. Buig deze tot een letter i, monteer ze in de vierkante openingen en 
soldeer ze aan de achterkant vast.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een linkse en een rechtse roldeur met  
regengoot, handgreep en deurvergrendelingen. 

 
Vertin de raamkozijnen aan de achterkant en breng ze bij de                ramen aan.  
Met een droge soldeerbout aan de achterzijde of in de raamsponning worden ze vastgezet. 
Voor de schuifdeuren zijn er lange stopstukken. Deze worden gebogen met de buignaden aan de 
verkeerde kant! Buig ze tot een soort letter i, monteer ze in de vierkante openingen en soldeer ze 
aan de binnenkant vast. Breng dan de overige handgrepen aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pas als de zijwanden klaar zijn worden ze haaks omgebogen en aan elkaar vastgezet. 

Daarna worden de kwetsbare ladder en sluitseinhouders gemonteerd. 
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Buig het dak.  
Op het dak zijn de uitsparingen voor de regengoten meegeëtst, plaats de goten erin en soldeer ze vast. 
 

Voor wie de uitvoering na 1936 wil met kachel en schoorsteen, aan de binnenzijde is het gat voor de T-schoorsteen 
aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bak gereed voor de spuiterij 

 
Plaats de drie gasschoorsteentjes. 

Breng de ladder en de sluitseinhouders aan. 
Bevestig het dak en werk de daklipjes glad af. 

 
 
Drie-assig onderstel 
Het drie-assige onderstel is gebaseerd op het zogenaamde Cleminson onderstel.  
In Engeland wordt dit al met succes gebruikt bij de modelspoorders daar. 

 
Dit zijn de hoofdrolspelers van het drie-assige opnderstel. De moertjes en de aspotten zitter er al op. 

We zien de beide eindasbalansen, de middenasbalans en de steunbalk. 
 

De beide eindassen sturen als het ware de middenas aan. 
Bevestig de moertjes en de aspotten. Bevestig de aspotten op de balansijzers.  Bij de SS-aspotten wijst het ‘steeltje’ 
recht naar boven! Buig de onderdelen in vorm en verstevig de soldeernaden. 

 
Hier zien de het losse onderstel gemonteerd. 

De middenasbalans met steunbalk draait om de schroefjes van de eindbalansen, die weer draaien om de schroefjes 
van de bodemplaat. Het kan zijn dat de steunbalk ter hoogte van de schroefjes iets verbreed dient te worden. 
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De middenasbalans dient ongeveer een halve millimeter lager te komen dan de steunbalk. Fixeer deze asbalans 
precies in het midden van de steunbalk. 
Als blijkt dat de drie assen niet precies op dezelfde hoogte komen te staan , kan met de ringetjes een en ander op 
hoogte uitgepast worden. 
 

Buig de remschoentjes om (vouwnaad aan buitenzijde) en verstevig ze met een klein beetje soldeertin.  
Buig de remschoenstangen in een klein verzetje zodat ze wat meer in het midden van de wielen uitkomen. 
Na het spuitwerk de vier schroefjes van het drie-assige onderstel fixeren met een druppeltje lijm of Kristal Kleer,  
door het bewegen willen ze zich makkelijk los werken.  

 
Bodemplaat 
Ook in het onderstel bij de bufferbalken zitten vier klinknagelgaatjes, welke doorgedrukt kunnen worden. Buig de 
bufferbalken haaks om. Plaats de beide stelbalken en breng de veerpakketten erop aan. 

 
De bodemplaat met de veerpakketten op de stelbalken. Schuur de onderkant bij de koppelingen helemaal glad. 

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 
bodemplaat bij de kortkoppelingen aan de kant van de compensatie glad is afgewerkt! 

Het drie-assige onderstel is in de bodemplaat aangebracht. 

Monteer aan elke zijkant de treeplanken. Werk aan de binnenkant van het onderstel de treeplankhouders glad af, 
opdat het drie-assige onderstel vrijelijk kan bewegen. 
Aan de bufferbalken worden de bufferhouders (van de verende messing buffers van MK Modelbouwstudio) en de 
rangeerdershandgrepen vastgezet. Eventueel naar behoefte kunnen de opbouwbufferplaatjes over de ingeëtste 
bufferplaatjes aangebracht worden. 
 
 
 
 
 
 

Op kleur brengen 

 
Gehele onderstel is zwart. 
Alle tekst: wit 
Wagenbak: kleur rijtuiggroen, nummer 105              
Groene verf hiervoor is leverbaar via Phildie;  (NS rijtuigen 1921-1960). 
Het dak had onbestendige grijze kleurtinten.  

  

Kleurvoorschriften NS 1924  

Wagenbak, stijlen en strippen van den bak, roldeur-raamwerk: Groen 

Opschriften op den bak: Wit 

Stel- en bufferbalken, bufferhulzen, handgrepen: Zwart 
Handel W.H.rem, koppelkranen, trekogen, losklep, 

afsluiters en hoofdkraankastjes gasverlichting: Rood 

Binnenzijde bak: Licht Grijs 
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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 warter. 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 MICROSOL. Breng met een kwastje een druppeltje aan op het transfer en laat het dan weer drogen. 
Voorzichtig dat de decals nu niet verschuiven! Na zo’n 20 minuten deze handeling herhalen.  
 

Plaats opschriften 
De reclame-opschriften met de donkere tekst op een geel veld  “ Bestelgoed – Vlug – Goedkoop “ was aangebracht 
vanaf 1930 en verviel met ingang van 21 juni 1935, dus ongeveer 5 jaar hebben de snelgoedwagens hiermee 
rondgereden.  
 
Sinds 1932 werden de witte remtekens op de vier hoeken aangebracht ( de vijfhoekjes). 
 
Op de wagenbak links 4e en 5e plank van onderen: bodem, draagvermogen en Eg.  
In het vak daarnaast aan de onderkant: WPC Utrecht. 
Tussen de beide deuren bovenaan NS E 30XX  met daaronder NEDERLAND. 
Het rechthoekige smeerraster zit op de kopwand bij de bagageafdeling boven de bolle buffer. 
Op de stelbalk van links naar rechts:  
eigen gewicht, radstand, symbool met schuifassen, remteken, NS nummer, gasinhoud, schroefrem en revisieteken. 
 

 
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. 
Dan kan er glas aangebracht worden en ook nog bij de bagageruimte aan de binnenkant tegen het glas aan de 
zilverachtig gespoten binnenroosters. 
De schroefjes van de pendelassen willen makkelijk loswerken. Fixeer ze met een drupje  Kristal Klear op de moertjes. 
 

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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Samenstellingen 
 

Treinsamenstellingen: 1934 
trn3205  Gn-Nsch loc-DIII-C10c-BC9c-E 
trn3178  Nm-Ddr  loc-DIII-B6c-A4c-C8c-C8c-C6-E(Asp)-E(Rtp) 
trn3152  Nm-Ddr  loc-DIII-B6c-A4c-C8c-C8c-C6-E(Amr) 
trn3148  Nm-Rtp  loc-DIII-AB8c-C10c-C11-PII-E(Amr) - E(Rtp) 
trn3145  Ddr-Nm  loc-DIII-C11-C10c-AB8c-E(Nm)-E(Nm)-PIII-E(Nm) 
trn3036  Vs-Ddr  loc-DIV-AB8c-BC9c-C10c-C10c-E(Rtp)-E(Gn) 
trn3029  Rsd-Vs  loc-DIV-AB8c-BC9c-C12c-C10c-E 
trn3024  Vs-Rsd-Ddr loc-PIV-DIII_C10c-AB8c-C10c-PIV-E 
trn3001  Rtp-Ddr-Vs loc-E(Vs)-E(Rsd)-E(Vs)-E(Vs)-PIV-DIII-C8c-C8c-A4c-B6c-C6-PIII-E(Vs) 
trn2857  Apd-Hgl  loc-DIII-AB6c-C8c-C6-E -E 
trn2058  Nm-Asd  loc-E-E-DIII-PIV-C10c-C10c-AB8c-E 
trn2013  Asd-Amf-Ktr loc-E-DIII-AB8c-C10c-C10c-PIV-E 
trn2009  Nm-Vl-Rm loc-E-DIII-C8-B6c-C6-PIII-E-E 
trn1962  Es-Apd  loc-DIII-C10c-C10c-AB8c-E(Asp)-E(Rtp) 
trn1919  Apd-Ww loc-E-DIII-PIII-AB7c-C10c 
trn1902  Zp-Apd  loc-E-DIII-C10c-AB7c 
trn1844  Es-Amf-Asd  loc-PIV-DIII-C10c-C10c-AB8c-AB9-C11-DIII-E(Odz)-E(Hld)-E(Gvr) 
trn1759  Rm-Mt  loc-DIV-AB8c-BC9c-C10c-C10c-E-E 
trn1753  Mt-Nm  loc-E-PIV-C10c-BC9c-DIV 
trn1747  Ehv-Wt-Rm  loc-E-E-C10c-C10c-BC9c-DIV 
trn1730  Mt-Rm-Nm  loc-PIII-E-E-DIII-B6c-C8c-C6 
trn1720  Ht-Ut  loc-E-DIV-BC9c-C10c 
trn1833  Asd-Amf-Dv  loc-E(Eg)-E(Odz)-DIII-AB8c-C10c-C10c-C11-AB9-DIII 
trn1716  Btl-Ht  loc-DIV-BC9c-C10c-PIII-E 
trn1706  Ehv-Ut  loc-DIV-BC9c-C10c-PIII-E 
trn1692  Dv-Ah-Bd  locDIII-C10c-AB7c-C10c-PIV-E 
trn1691  Nm-Ah  loc-E-DIV-C10c-C12c-BC9c-AB8c 
trn1686  Zl-Nm  loc-E-C10c-(A)B8c-C10c-DIII 
trn1679  Nm-Zl  loc-DIII-C10c-(A)B8c-C10c-PIV-E-E-Ch 
trn1675  Tb-Ht-Nm  loc-DIII-C8c-B5c-C6-PIV-E 
trn1609  Bd-Ht-Ah  loc-E-PIV-DIII-C10c-(A)B7c-C10c-Ch 
trn1608  Ah-Nm-Ht  loc-PIV-DIII-C10c-(A)B8c-C10c-PIII-E(Vl)-E(Vl)-E(Nm)-E(Nm) 
trn1601  Ah-Zl  loc-E-PIV-C10c-C12c-BC9c-AB8c-DIV-E 
trn1548  Lw-Mp-Zl  loc-DIV-C10c-C12c-BC9c-AB8c-PIII-E-BC6c-PIII-E 
trn1431  Amd-Zl  loc-E-DIV-C12c-C12c-ABd9 
trn1394          Asp-Asd       loc-DIII-AB9-C11-E(Odz)-E(Zl)-E(Gn)-E(Lw)-E(Es)-E(Odz)-E(Mt)-DIII(Mt)-E(Rtp)-E(Aml)-Ch(Asd) 
trn1392  Asp-Asd loc- E-E-C10c-(A)B8c-C10c-DIII 
trn1386  Asp-Asd loc-PIV-E-DIII-AB9-C11 
trn1372  Asp-Asd loc-E-C10c-BC9c-AB8c-DIV 
trn1345  Asp-Ut  loc-E(Ah)-E(Nm)-E(Ut)-DIII-C10c-(A)B8c-C10c-PIV 
trn1339  Ut-Ah  loc-E-DIII-C10c-(A)B8c-C10c 
trn1322  Ut-Asp  loc-E-E-AB9-C10c-C10c-AB8c-DIII-PIV 
trn1316  Ah-Ut  loc-DIV-E-DIV-AB7c-C10c-(A)B8c-C10c-AB9-C11-C11 
trn1260  Vl-Ehv-Rtp loc-DIII-AB8c-BC9c-C10c-C11-PIII-E 
trn1257  Rtp-Vl  loc-Eh-DIII-C11-C10c-BC9c-AB8c 
Posttrn413 Asd-Hlm-Gv-Rtp   loc-E(Rsd)-PIV-DIV-E(Rsd)-Ch(Gv)-Ch(Ledn)-Ch(Bv)-E(Hlm) 
 
Overdag werden de snelgoedwagens aan personentreinen meegegeven, maar vooral ’s nachts reden er vaak vele 
treinen rond, die bijna helemaal uit snelgoed- en hulpsnelgoedwagens bestonden, vaak nog gecombineerd met 
postrijtuigen. 
Maar ook veel nachtelijke snelgoedtreinen kwamen niet voor voor in dienstregelingen, maar reden facultatief, dus 
dat ze òf seizoengevoelig waren òf dat klanten of bedrijven plotseling hun produkten wensten te vervoeren. 
 
Voor een lijst van verklaringen van de plaatsnaamverkortingen (verkortingen), zie onder andere 
https://www.nsesoftware.nl/mtdb/grootbedrijf/verkort.htm 
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Foto’s 

 

 
 

Tussen ± 1930 en 1936 kwam alleen op de rechtse schuifdeur de gele tekst met ‘Bestelgoed Vlug Goedkoop.’  
Na 1936 werden deze snelgoedwagens weer egaal groen geschilderd. 
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Legenda: 
 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
W 
Y 

bodemplaat 
stelbalk 
lange lepel voor middenas 
asbalans eindas korte lepel 
asbalans middenas 
bovenbak 
raamkozijnen 
roldeuren 
regengoot roldeuren 
lange treeplanken (tot 1936) 
kortkoppeling 
veerpakket 
opstapplankje kopzijde 
kopladder 
handgrepen kopladder  
remtriangels 
handgrepen roldeur  
dak 
deurstoppers (lang) 
regengoot dak 
gastankhouder 
bufferplaatjes 
binnenroosters ramen 
gasdophouders  

 
 
 


