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REPORTAGE
Mechanisch Centrale Werkplaats

Na de Tweede Wereldoorlog nam
het aantal tanks en pantservoertui-
gen explosief toe. Het ontbrak ech-
ter aan onderhoudsfaciliteiten. Be-
gin jaren vijftig werd het
Konijnenbos in Leusden aangewe-
zen om daar een heuse tankwerk-
plaats te laten verrijzen. Op 16 ja-
nuari 1956 rolt de eerste Centurion
voor een revisiebeurt de gloednieu-
we 170 TD Tankwerkplaats bin-
nen. In 1959 werd ‘Leusden’ om-
gedoopt tot 574 TD tankwerk-
plaats.

Sinds die tijd is er nogal wat ver-
anderd. De Centurion is vervangen
door de Leopard 1 tank en de
Landmacht heeft een ware meta-
morfose ondergaan die ook van in-
vloed was op de toenmalige tank-
werkplaats. Deze heet nu
Mechanische Centrale Werkplaats
(MCW) en maakt deel uit van het
Hoger Onderhoudsbedrijf Konink-
lijke Landmacht (HOBKL) dat in
1998 werd opgericht. Naast MCW
zijn ook de Elektronische Centrale
Werkplaats (ECW) in Dongen en
de Wapen- en Commandosystemen
Bedrijfsunit (WBU) in Den Haag
ondergebracht bij de HOBKL.

De MCW en de ECW voeren
speciaal onderhoud uit, ieder op
het gebied van zijn eigen disci-
pline. Opdrachtgever is voorname-
lijk de Directie Materieel. Daar-
naast adviseren ze de ‘klant’

omtrent het onderhoud, voeren ze
modificaties uit of ontwerpen ze
nieuwe constructies zoals onder-
wijs- en hulpmiddelen.

Vervangingspolitiek
Inmiddels beschikt MCW over
twee locaties, één in Leusden waar
de rupsvoertuigen onder handen
worden genomen en één in Utrecht
bestemd voor de wielvoertuigen.
Binnen niet afzienbare tijd verhuist
‘Utrecht’ naar ‘Leusden’. Dit heeft
alles te maken met het directe-ruil-
systeem, de visie van Defensie om
‘mobiliteit’ te garanderen.

Tijdens de aanschaf van nieuw
materieel bestelt men eveneens een
grote schare aan reservedelen. Mo-
toren, versnellingsbakken, carros-
seriedelen, noem maar op of ze lig-
gen op het schap, klaar om te
worden ingezet. De gebruikers van
de voertuigen voeren het dagelijks
onderhoud uit, kleine- en grote
beurten worden verzorgd door de
werkplaats op de basis. De SMOD,
sergeant majoor onderhoud diag-
nosticus, is een belangrijke spil in
het geheel, hij voert inspecties uit
en stelt diagnoses. Een SMOD be-
heert zo’n 100 voertuigen.

Ingeval van een grote reparatie
(bijvoorbeeld een lekke koppak-
king) wordt het desbetreffende on-
derdeel gedemonteerd en vervan-
gen door een gereviseerd dan wel

een nieuw exemplaar. De kapotte
delen gaan naar Utrecht of naar
Leusden.

Een dergelijke aanpak heeft een
aantal grote voordelen. Als eerste is
een voertuig bijna altijd inzetbaar,
tweede grote voordeel is dat je de
kennis en kunde omtrent het ‘me-
chaniek’ zo centraliseert en dus de
productiemiddelen heel efficiënt
gebruikt. Want wat dacht u van een
kottermachine, CNC gestuurd met
een opspantafel van 3,5x7 meter.
Met een dergelijke afmeting is dit
de grootste machine van Neder-
land! Deze werd in 1987 aange-
schaft om in de koepel (pantser-
staal) van de Leopard 1 tank een
gat te maken zodat de tank kon
worden voorzien van een afstands-
meter en warmtebeeldapparatuur.

Een ander zeer belangrijk plus-
punt van het directe-ruilsysteem is
dat de voertuigen ook in het veld
(tijdens oefening of in oorlogssitu-
aties) inzetbaar blijven. Zo voorziet
men een Leopard 1 tank in één uur
van een nieuwe motor, ongeacht de
plek en de omstandigheid.

Speciale projecten
Het klinkt wat blasé maar eigenlijk
zijn alle werkzaamheden bij MCW
speciaal. Toch schrijft men er een
aantal weg onder het kopje speciale
projecten. De in het kader beschre-
ven BARV is er daar één van. Een
ander leuk item is het Luchtmobiel
Speciaal Voertuig (LSV). Dit van
origine Franse voertuigje, dat door
de lucht in een vliegtuig of in of
onder een transporthelikopter ver-
voerd moet kunnen worden, wordt
door MCW inzetbaar gemaakt bij-
voorbeeld voor gewondentransport
of als wapendrager. Omdat gewicht
en ruimte aan strikte beperkingen
onderhevig zijn, komt hier creativi-
teit bij kijken. En dat lukt ze aardig
bij MCW.

MCW onderhoudt naast tanks,
lichte rupsvoertuigen uit de
YPR en M113 familie,speciale
rupsvoertuigen zoals de pant-
ser rups tegen luchtdoelen
(prtl),berging,genie,brugleg-
ger en bergingstank.Daar-
naast reviseert MCW alle gang-
bare stukken geschut.Hier
wordt een motor van een Leo-
pard (V10) diesel in elkaar ge-
zet.Om u een idee te geven hoe
uw belastinggeld wordt be-
steed:een nieuwe krukas voor
een dergelijke motor kost 
ƒ 60.000,-.Uiteraard is het be-
drijf zelf in staat dergelijke on-
derdelen te controleren op
scheurtjes,het eventuele op-
lassen besteedt men uit,de
kunst van het balanceren be-
heerst men zelf.

MCW heeft de beschikking over elf
proefstanden voor het indraaien en be-
last beproeven van motoren tot 1.100
kW.Uiteraard wordt een dergelijke
proefstand aangestuurd door de com-
puter en worden alle relevante gege-
vens vastgelegd.

Gezondheidszorg voor zwaargewichten

Alles voor de lieve vrede
De Mechanisch Centrale Werkplaats (MCW) in Leus-

den pleegt onderhoud aan het zware materieel van de

Landmacht. Dit behelst iets meer dan alleen oliever-

versen en de banden op spanning brengen. Ieder

boutje en moertje ondergaat een intensieve controle

alvorens het materieel z’n vredelievende taken mag

hervatten.

Hans Doornbos
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De MCW beschikt over een eigen testbaan waar alle praktijksituaties
worden nagebootst.Ook staat er op het terrein een schotsimulator,de
dynamische testinstallatie.Hier wordt een blok metaal tegen de loop
aan geschoten,daarmee de terugslag simulerend die optreedt tijdens
het lossen van een schot.De terugloop en de werking van de rem- en
vooruitbrengcilinder worden zo snel en nauwkeurig gecontroleerd en
getest.

In de centrale werkplaats worden
ook lichtere motoren gereviseerd.
Op legerbasissen wordt eigenlijk al-
leen het klein dagelijks onderhoud
uitgevoerd.Zodra er aan een motor,
versnellingsbak of eindaandrijving
iets hapert,worden ze gedemon-
teerd en de unit vervangen door een
reservedeel.De kapotte unit wordt in
Leusden weer technisch 100 pro-
cent in orde gemaakt.

Hier neemt een
werknemer een
automatische
versnellingsbak
van een Leopard-
tank onder han-
den.Ook de bak-
ken ondergaan
uitvoerige tests
onder belasting
alvorens ze weer
worden inge-
bouwd.

Tegenwoordig rijdt
het merendeel van
de legervoertuigen
op (speciale) die-
selolie.Logisch dat
MCW kennis en ap-
paratuur in huis
heeft om brandstof-
pompen te revise-
ren en te testen,ze
doen in dit geval
niets onder voor
een volwaardige
Bosch-dienst.

▼
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MCW is eraan gewend met zware on-
derdelen op een Arbo-vriendelijke
manier om te gaan.Hier kiest een
V12-brandstofpomp van een Leo-
pardtank het ‘luchtruim’.

De diesels zijn alle nog van het
mechanisch geregelde type.
Euro-eisen en APK-keuringen
zijn niet van toepassing op le-
gervoertuigen.

De specialisten van de MCW beschikken over een grote deskundig-
heid op het gebied van mechanisch,elektrische,hydraulische en
pneumatische delen.Om u een idee te geven:men heeft een proef-
stand voor het testen van hydraulische energievoorzieningen tot 150
l/min bij 350 bar,een testbank voor hydromotoren tot 10.000 t/min,dy-
namisch en statisch testen van pompaggregaten,alsmede inloop-
banken en het testen van de vullingsgraad.Uiteraard gaat hier een
deskundige reparatie of revisie aan vooraf.

MCW fungeert binnen de landmacht
als landelijk Mechanisch Meet- en
Kalibratie Centrum (MMKC).Deze af-
deling is binnen de tankwerkplaats
gehuisvest op een fundering die los-
staat van de rest van de fabriek.Ui-
teraard is het klimaat geconditio-
neerd en vrij van stof. In de ruimte
worden momentsleutels,schuifma-
ten,micrometers e.d.gecontroleerd
op maatvoering.Het zal geen verba-
zing wekken dat MCW ISO 9001 ge-
certificeerd is.

‘Zwakstroom’is ook een van
de aandachtspunten van MCW.
Het bedrijf is in staat om start-
motoren,dynamo’s,gelijk- en
wisselstroomgeneratoren en
dito motoren te reviseren,re-
pareren en te testen.Echte
elektronicadelen gaan naar de
Elektronische Centrale Werk-
plaats in Dongen.

In een zo divers bedrijf
is de onderdelen-voor-
ziening van levensbe-
lang.Een moderne pa-
ternoster houdt de zaak
overzichtelijk.

Het opbrengen van een
harde laag op bijvoor-
beeld een as behoort bij
MCW tot de dagelijkse
praktijk.
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MCW bouwt gevechtstank om tot BARV
Een tank of een onderzeeër? En
wat is een BARV? Om met het laat-
ste te beginnen:BARV staat voor
Beach Armoured Recovery Vehi-
cle en deze heeft als taak als mari-
tiem bergingsvoertuig te assiste-
ren bij landingsoperaties.U moet
hierbij denken aan het losdrukken
van vastgelopen landingsvaartui-
gen en het bergen van in het water
vastgelopen of defect geraakte
voertuigen.Dan zijn we meteen bij
de eerste vraag beland:een BARV
is een omgebouwde Leopard 1 ge-
vechtstank die zonder problemen
door ±2.90 m diep water kan wa-
den.Het voertuig is gestationeerd
op het amfibisch troepentrans-
portschip Hr.Ms.Rotterdam. In to-
taal zijn er twee BARV’s gebouwd.
Het project is mede tot stand ge-
komen dankzij de grote expertise
van de MCW.Er moest nogal wat
aan het voertuig worden veran-
derd;een tank is immers gecon-
strueerd voor taken op het vaste
land.Zo verdwenen het munitieor-
gel,de NBC-installatie en de stan-
daard diepwaadinstallatie.Uiter-
aard werden alle overbodige
openingen gedicht.De bestuur-

derszitplaats en de bedieningsap-
paratuur verhuisden naar de cabi-
ne.Vetten en oliën werden vervan-
gen door zoutwaterbestendige
producten en ook oppervlakte de-
len moesten zoutwatervriendelijk
worden gemaakt.De manuele ver-
snellingsbak werd vervangen
door een automaat en het koel- en
elektrische systeem aangepast
aan de nieuwe taak.Uiteraard wer-
den alle (motor en kachel) in- en
uitlaten verhoogd tot boven de
waterlijn.
De motorruimte en de cabine wer-
den voorzien van een lenspomp
om in geval van calamiteiten de
zaak enigszins droog te kunnen
houden.Het lenswater uit de mo-
torruimte wordt opgevangen in
een sludgetank,dus laat niemand
beweren dat defensie geen oog
heeft voor ons milieu!
Omdat de originele toren van de
Leopard 1 is verwijderd is de tank
13 ton lichter geworden.De cabine
en de overige appendages laten
de weegschaal wel de andere kant
doorslaan,maar dat leverde geen
13.000 kg op.En omdat men het
gewicht wel nodig heeft voor de
tractie heeft men een doorwaad-
tank in het voertuig aangebracht.
Deze wordt gevuld met water en
levert net dat stukje extra aan ge-
wicht.De doorwaadtank is overi-
gens ook voorzien van een sproei-
installatie om te voorkomen dat

Op deze afbeelding kunt u in
één oogopslag de functie zien
van een Beach Armoured Re-
covery Vehicle (BARV),name-
lijk er voor zorgen dat lan-
dingsvaartuigen hoe dan ook
de vaste wal bereiken.

Bij defensie wordt niets aan het
toeval over gelaten.Hier bepaalt
men de maximale kantelhoek van
de BARV.

Een BARV is een volledig omgebouwde Leopard 1 tank.Daarnaast heeft
het voertuig nogal wat onderzeeboottechnieken aan boord

MCW is goed thuis in vele
soorten las- en soldeertech-
nieken.Vanwege de niet alle-
daagse materialen worden de
lassers opgeleid binnen het ei-
gen bedrijf.

het zoute water inwerkt.
U ziet dat er aardig aan deze voor-
malige Leopard 1 gevechtstank is
gesleuteld en daar zijn ze bij de
MCW met recht trots op.

▼
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Voor groot onderhoud ont-
doet men de tank van alle
denkbare apparatuur.Dat de
MCW-werknemer hierbij de
hulp inroept van een boven-
loopkraan zal niemand be-
vreemden.Veel onderdelen
zoals torenvuurleiding e.d.
gaan eventueel terug naar de
fabrikant om daar te worden
gemodificeerd.MCW neemt
het mechanische deel van de
tank voor zijn rekening.Na een
aantal maanden komen alle
onderdelen retour in Leusden
waar ze weer op de tank wor-
den gemonteerd.Na succes-
vol proefdraaien kan de tank
het veld weer in.

Alvorens de tank de straat op gaat,
wordt hij grondig gereinigd.Ook
hiervoor is de MCW ruimschoots
voorzien van faciliteiten.

MCW reviseert alle gangbare stuk-
ken geschut van 20 mm tot 203 mm.
Het bedrijf heeft faciliteiten om de
schietbuizen te justeren en de gelijk-
loop te controleren en zonodig te
herstellen.

Uiteraard ontbreekt een moderne verfstraat niet.Daarnaast heeft men
de beschikking over twee verfspuitplaatsen waarin een complete
tank kan worden gespoten.Naast legergroen is ook zwart een popu-
laire kleur binnen het bedrijf,dit bijvoorbeeld voor het opbrengen van
het camouflage vlekkenpatroon.En mocht iemand de illusie hebben
dat deze vlekken er zomaar lukraak worden opgebracht,dan kent
men de aanpak van defensie niet;over de plaats van ieder vlekje heeft
men zich zorgvuldig gebogen.

Oppervlaktebehandeling behoort ook
tot de werkzaamheden van MCW.Het be-
drijf beschikt over alle middelen en des-
kundigheid om plaatwerk in de juiste
maat en vorm te krijgen.Dit lijkt logisch
maar als u bedenkt dat een tank is opge-
bouwd uit pantserstaal en dat dit een
aparte manier van bewerken met zich
meebrengt (erg hard en een smalle tem-
peratuurband,belangrijk om rekening
mee te houden bijvoorbeeld bij het las-
sen) dan begrijpt u dat ook hier speciale
deskundigheid en apparatuur vereist
zijn.
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