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REPORTAGE
Tramwerkplaats van de Haagse Tramweg Maatschappij

Foto’s: Jan Lieftink

Onderhoud railvoertuigen, een vak apart

Decennialang waren trams ouderwets. Dat is voorbij. Nijmegen, Utrecht en Groningen

zien het elektrisch stadsvervoer weer als milieuvriendelijk alternatief met grote ca-

paciteit, en willen hun trams terug. Hoogste tijd dus voor een kijkje in de splinter-

nieuwe werkplaats van de Haagse Tramweg Maatschappij.

Den Haag telt 11 tramlijnen en een dikke 200
trams. Het grootste deel daarvan is van het type
GTL 8. Die letters staan voor ‘Gelede Tram Lang’,
het cijfer voor de acht aangedreven assen. De
oudste GTL8’s kwamen in 1981 bij de HTM in
dienst, de jongste in 1993. Kortom, toen de 

GTL 8 ontwikkeld werd hadden auto’s nog con-
tactpuntjes.
Natuurlijk is er in de loop van de tijd wel het
een en ander geüpdate aan de GTL 8-trams. Zo
zijn ze inmiddels asbestvrij, kregen ze nieuwe
deuren, nieuw meubilair, aangepaste pantogra-

fen, een ARI (Automatische Rem Ingreep), een
airco voor de bestuurder en een ‘Visiotainment-
systeem’ voor de passagiers. Toch was de komst
van 54 hypermoderne Regio Citadis-sneltrams
vanaf 2006 een technologische schok; alles com-
putergestuurd, lage vloer, veel techniek op het
dak, roestvaststalen chassis, veel polyester, acht
meter langer, 30 cm breder en rijdbaar in twee
richtingen. Autotechnici groeien mee met ie-
dere nieuwe modelgeneratie, tramtechnici moe-
ten een paar decennia technische ontwikkeling
ineens verwerken. Extra handicap: een oplei-
ding voor railmonteur bestaat niet. Dus doet de
HTM dat zelf. Een docent van de Fontys Hoge-
school is in de leer geweest bij Regio Citadis-fa-
brikant Alstom, en schoolt nu continu Haagse
trammonteurs in een eigen lesruimte.
Naast de juiste kennis, vraagt goed en produc-
tief onderhoud om het juiste gereedschap. Ook
dat is voor elkaar bij de HTM. De komst van de
nieuwe sneltrams viel samen met de ingebruik-
name van een compleet nieuwe tramwerk-
plaats. Dertien sporen met ruimte voor de
grotere trams, geen werkputten maar slimme
hefsystemen, een mobiele wielendraaibank, een
computergestuurde draaistelmeetinrichting, 
diagnoseapparatuur met infoterminals, een ge-
avanceerd richtsysteem voor herstel van grote
schades en twee 42 meter lange high tech-spuit-
cabines.
Alle reden voor een nadere kennismaking met
modern tramonderhoud. AMT en HTM nodigen
u op deze pagina’s uit voor een indrukwekkend
rondje door de werkplaats. �

Erwin den Hoed

Trams in de
 operatiekamer
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Grote beurt in beeld

In de werkplaats is geen bovenleiding, te gevaar-
lijk. De trekwagen brengt de trams binnen. Hij
voelt zich thuis op of naast het spoor. Besturen kan
vanuit de cabine, maar ook buiten met de afstand-
bediening. De trekwagen kan overweg met de
trekstang van de GTL 8...

...en met de elektrische koppeling van de Regio 
Citadis.

Als het moet gaat binnen de rails omhoog...,

...de wagenbak op bokken en de rails weer om-
laag. Wagenbak en draaistellen zijn nu gescheiden.

Tijd voor een flinke wasbeurt. En dan per kraan naar de...

...draaistelmeetinrichting. Op zoek naar te grote spelingen of andere defec-
ten belast die het draaistel. Bij dit draaistel geeft
de rechterveer meer mee dan de linker.

Vervolgonderzoek onder de pers brengt uitsluitsel.
Deze rubber veer is de boosdoener.

Oud en nieuw
De ene tram is de andere niet. De
GTL 8 is al aardig op leeftijd, de
Regio Citadis is nog splinter-
nieuw. Maar dat is niet het enige
verschil. Terwijl de GTL 8 nooit
buiten de stad komt, doet de
Regio Citadis ook dienst op de
RandstadRail, die tussen Den
Haag, Zoetermeer en Rotterdam
loopt.
Dat vraagt allereerst om een ho-

gere topsnelheid, maar ook om
een zwaardere constructie met
een grotere botssterkte. Als het
fout gaat kan de Regio Citadis op
het RandstadRail-traject namelijk
onzacht in aanraking komen met
een Rotterdamse metrotrein.
Daarom is de Regio Citadis gro-

De achterkant van een GTL 8 naast een van de twee voorkanten van de
nieuwe, grote sneltram Regio  Citadis.
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Haagse trams op internet:

Meer informatie over Trams 

in Den Haag vindt u op 

www.haagsetrams.com
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REPORTAGE
Tramwerkplaats van de Haagse Tramweg Maatschappij

Trams in cijfers
GTL 8 Regio Citadis

Fabrikant ..............................BN (nu: Bombardier) ............................Alstom ......................................................

Aantal bij HTM ....................147........................................................54 ............................................................

Bouwjaren ............................1981-'84 en 1992/'93 ..........................2006-2007 ................................................

Lengte (m) ............................28,66 ....................................................36,762 ......................................................

Breedte (m) ..........................2,35 ......................................................2,65 ..........................................................

Hoogte (m) ..........................3,185 ....................................................3,65 ..........................................................

Vloerhoogte (m) ..................0,862 ....................................................0,415 ........................................................

Spoorbreedte (m) ................1,435 ....................................................1,435 ........................................................

Gewicht (ton) ......................37..........................................................58 ............................................................

Aantal zitplaatsen ..............77 + 1 ..................................................86 + 2 ......................................................

Aantal staanplaatsen ..........108........................................................130 ..........................................................

Aantal deuren ......................5 rechts ................................................5 per zijde ................................................

Draaistellen..........................4 motordraaistellen à 3,95 ton ............2 motordraaistellen,2 loopdraaistellen ....

Motoren................................8 x 45 kW gelijkstroom ........................4 x 180 kW 3-fase ....................................

Netspanning (V) ..................600........................................................600 / 750 ..................................................

Remmen................................8 motoren / 8 trommels / 8 rail ............4 motoren / 12 schijven / 8 rail ................

Topsnelheid (km/h) ..............70..........................................................80 begrensd ..............................................

minder atletisch vermogen dan
bij de GTL 8, want de Citadis
heeft over 70% van zijn lengte
een lage vloer. Aan voor- en ach-
terzijde boven de motordraaistel-
len is de vloer 25 cm hoger.
De bovenleidingspanning binnen
de regio Haaglanden is 600 V, die
in het buitengebied van de Rand-
stadRail 750 V. Net voorbij halte
Ternoot is een spanningssluis op-
genomen. GTL 8-trams kunnen
daar niet voorbij. De Regio Cita-
dis kan met beide spanningen uit
de voeten.
Voor wat het onderhoud betreft
zit een belangrijk verschil tussen
beide trams in de plaats van de
componenten. De regeltechniek,
omvormers en airco’s zitten bij la-
gevloertram Citadis op het dak.
Vandaar de speciale bordessen in
de werkplaats om die delen ge-
makkelijk te kunnen bereiken.
Overigens heeft de HTM behalve
de 147 stuks GTL 8 en de 54 Regio
Citadissen nog zeven trams. Zes
stuks van het type A32 die inge-
zet worden op het lightrail-tra-

De 25.000 km-beurt bestaat vooral uit
reiniging, vervanging van filters en in-
spectie. Bij de Citadis speelt een groot
deel daarvan zich op het dak af.

Voor de nieuwe voertuigen geen be-
duimelde werkplaatshandboeken
meer, maar drie informatiezuilen.

Ook diagnosestellen gaat natuurlijk
digitaal.

Hoe remt een tram? Het over-
grote deel van de remmingen
(tot zo’n 1,5 m/s2) komt voor re-
kening van de elektromotoren.
En inderdaad, dan levert de tram
stroom terug aan de bovenlei-
ding. Regeneratief remmen is dus

Drie keer remmen

tendeels opgebouwd uit RVS, met
kunststof koppen aan voor- en
achterzijde. Eigenlijk heeft deze
sneltram geen voor en achter-
zijde. In tegenstelling tot de GTL
8 is de Citadis een tweerichtin-
gentram. Dat heeft een gunstig
effect op de wielslijtage, maar
vraagt wel om deuren aan beide
kanten.
Instappen door die deuren vraagt

niet het exclusieve alleenrecht
van moderne hybridevoertuigen,
ook de 30 jaar oude GTL 8-trams
doen het al. Zij het dat de trom-
melremmen het overnemen als
de snelheid tot onder de 8 km/u
is gedaald. De moderne asyn-

chrone driefasemotoren van de
Regio Citadis remmen wel hele-
maal tot nul af. In die tram die-
nen de schijfremmen louter als
parkeer- en noodrem.
Moet er zo hard geremd worden,
dat ook de hulp van de mechani-

sche remmen niet meer volstaat,
dan komt ook de railrem in actie.
Dat is een sterke elektromagneet
die net boven de rails hangt.
Wordt de magneet bekrachtigd,
dan kleeft hij zich met enorme
kracht vast aan de rails. �

De elektromotor neemt het leeuwendeel van de
remmingen voor zijn rekening. De schijfrem schiet
te hulp als meer remkracht nodig is.

Bij slippende wielen
zorgt zand op de rails
(uit de eigen voorraad)
voor extra grip. 

Is dat allemaal nog niet voldoende
dan is er altijd nog de railrem. Dat
is een krachtige elektromagneet
die zich aan de rails vastkleeft.

ject tussen Alphen aan de Rijn en
Gouda en één TW 6000 die sta-
tion Houten Castellum in Vinex-
wijk Houten-zuid verbindt met
Houten centrum. �
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Wielen, of eigenlijk wielbanden,
zijn een belangrijk aandachtspunt
bij het tramonderhoud. Een tram-
wiel is niet een enkelvoudige
massief stalen schijf, maar een
wiel met een wielband. Die stalen
wielband is in contact met de rails
en is daardoor een slijtagedeel.
De slijtage gaat het snelst aan de
opstaande flens van de wielband.
Die flens houdt de tram in het
spoor. Komt de tram na 25.000
km binnen voor regulier onder-
houd, dan zijn er millimeters staal
van de flens verdwenen. Zou er
niets gebeuren dan komt de flens
snel aan zijn minimum dikte en
moet de wielband vervangen
worden.
Dus gebeurt er wel wat. Het wiel-
bandprofiel wordt digitaal vast-
gelegd en beoordeeld. De mobie-
le wielendraaibank draait vervol-
gens een paar millimeter van de
omtrek van de wielband af. Dat
geeft de flens zijn dikte terug en
de wielomtrek zijn conisch profiel.
De machine doet dat links en

rechts tegelijk. Daardoor blijft de
wieldiameter aan beide kanten
gelijk. Extra shims zorgen ervoor
dat de vloerhoogte van de tram
voor en na het onderhoud gelijk
blijft.

Sinusloop
De coniciteit van het wielopper-
vlak bepaalt de loop van de tram
in de rails. Laten we even aanne-
men dat de flens van een rechter-
wiel de zijkant van de rails raakt.
De flens van het linkerwiel loopt
dan los. Dat betekent dat de wiel-
diameter bij het rail-wielcontact-
vlak van het rechterwiel dan gro-
ter is dan bij het linkerwiel. Bij
een doorlopende as, en dus de-
zelfde omwentelingssnelheid,
geeft dat het rechterwiel een
grotere voorwaartse snelheid dan
het linkerwiel. Daardoor loopt de
wielflens van het rechterwiel weg
van de rails en die van het linker-
wiel er juist naartoe. Even later is
de situatie dus omgekeerd. De
flens van het linkerwiel loopt te-

gen de binnenkant van de rails,
terwijl de rechterflens vrijloopt.
Nu heeft het rail-wielcontactvlak
van het linkerwiel een grotere
diameter en dus stuurt de as weer
naar rechts in de rails. Kortom, de
wielen op een doorlopende as
volgen een sinusvormige baan
over de rails.
De GTL 8 heeft acht aangedreven
doorlopende assen. De Regio 
Citadis niet. Die heeft over 70%
een lage vloer. Om dat mogelijk
te maken hebben de twee mid-
delste draaistellen geen doorlo-
pende assen en zijn ze niet aan-
gedreven.
De wielen van die draaistellen
volgen dus geen sinusvormige
baan, maar blijven afwisselend
langere tijd links of rechts met de
wielflens tegen de binnenkant
van de rails aanlopen. Kortom,
omdat ze niet op doorlopende
assen zitten, slijten wielbanden
van niet-aangedreven wielen
sneller dan die van wel-aangedre-
ven wielen. �

Wielbandslijtage onder de loep

Ook een tram heeft wielbanden. Ze zijn van staal en hebben een rub-
ber binnenring voor het comfort.

Een mal toont de wielbandslijtage.
De flens verliest zijn dikte, de wiel-
bandomtrek zijn conisch profiel.

Maar de mal is voor de foto. In de
praktijk meet de ‘MiniProf’ de wiel-
bandomtrek.

De MiniProf beweegt als een muis
over het wiel en legt alle maten digi-
taal vast.

Mobiele draaibank ‘Mobiturn’ corri-
geert daarna het wielbandprofiel.

Daarvoor hoeft niets gedemonteerd
te worden. Alleen de tram omhoog,
Mobiturn eronder en draaien maar.

De draaibank drijft de wielen aan
door metaal-op-metaalcontact.

Dat volstaat om millimeters tegelijk
af te draaien. Een nieuwe wielband is
55 mm hoog, bij 30 mm is hij versle-
ten. De flensdikte is 20 mm. Onder
de 12 mm is afkeur. Een bandenwis-
selaar is een combinatie van vijf gas-
branders die de wielband rondom
verwarmen, zodat hij uitzet.

Een kleinere wieldiameter mag niet
leiden tot een lagere tram. Opvul-
plaatjes geven de wagenbak zijn
oude hoogte terug.
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REPORTAGE
Tramwerkplaats van de Haagse Tramweg Maatschappij

Sneller schadeherstel met Celette
De nieuwe Haagse tramwerk-
plaats aan De Werf telt 70 mede-
werkers. Dat zijn er precies
evenveel als voor de komst van
de 54 extra Regio Citadis-snel-
trams én voor de verhuizing naar
de nieuwe werkplaats. Conclusie:
er is een forse efficiencyslag ge-
slagen.
Een relatief groot deel van de
productiviteitswinst is geboekt
bij het schadeherstel. De schade-
afdeling krijgt dagelijks twee à
drie schades te verwerken. Dat
lijkt veel op 200 trams, maar is
ineens erg weinig voor wie zich
realiseert dat die trams gezamen-
lijk jaarlijks 15 miljoen kilometer
in druk stadsverkeer maken. Het
gros van de schades is lakschade,
en daar weer een groot deel van
is grafitti. De lak van de GTL 8
werd vroeger gewoon met de
kwast opgebracht. Tegenwoordig
niet meer. Nu gebruikt de HTM
een 2K watergedragen industrie-
lak. Voordeel: die lak is vrijwel
totaal gesloten. Dat houdt gra-
fitti aan de oppervlakte en maakt

het verwijderen eenvoudiger. Zo
blijft het niet meer twee weken
zitten, maar is het: ‘vandaag er
op, morgen er af’. Dat ontmoe-
digt, zo blijkt.

Celette helpt bij grote
 schades
Naast vele kleine schades is er af
en toe een grote klapper. Zeker
kop-staartbotsingen leiden soms
tot forse schades. Bij het herstel
van die grote schades wordt veel
tijd gewonnen in de nieuwe
werkplaats. De besparing wordt
geschat op zo’n 40%. Dat succes
dankt de HTM aan het Celette-
richtsysteem dat Hamer Automo-
tive (voorheen AEN) installeerde.
Productmanager Ed Pot van
Hamer geeft uitleg: “Traditioneel
wordt er bij het schadeherstel
van trams van binnen naar bui-
ten gewerkt. De schadehersteller
zocht steunpunten binnen de
tram, bouwde het interieur uit
en perste naar buiten toe met
losse rammen”.
Het nadeel van die werkwijze is,

dat met de toenemende hoeveel-
heid elektronica in trams, het vin-
den van geschikte steunpunten
steeds moeilijker wordt, en de
demontage van het interieur
meer en meer tijd kost.
Bij de inrichting van de nieuwe
werkplaats installeerde Hamer
een alternatief dat het mogelijk
maakt zulke schades van de bui-
tenkant aan te pakken, het Ce-
lette BPL-richtsysteem. Dat
systeem is voor trucks ontwik-
keld, maar voldoet ook al jaren
in de tramwerkplaats van de
GVBA in Diemen.
Pot: “In de vloer is een op maat
gemaakt frame van hardstalen
profielen verankerd. Bij het sys-
teem horen trektorens, die de
schadehersteller op iedere
hoogte kan afschoren naar het
profiel dat er buitenom ligt.
Daardoor kan hij op iedere
hoogte en in iedere gewenste
richting tot 11 ton trekkracht zet-
ten”.
Ondanks die grote kracht zijn de
trektorens vrij verrijdbaar op hun

zwenkwieltjes. Het geheim zit in
de vering. “Komt er eenmaal
kracht op de trektoren, dan zakt
de vering in en staat de toren
vast op het beton.”
Behalve trektorens heeft de scha-
dehersteller ook richtsledes tot
zijn beschikking. Ook die zijn ver-
rijdbaar op geveerde zwenkwie-
len en ze zijn te verankeren in
het vloerframe. “In zo’n richt-
slede kun je drie hydraulische 30
tons rammen tegelijk monteren,
zodat je een enorme perskracht
kunt ontwikkelen.”

Forse kop-staartbotsing
HTM-schadehersteller Henk
Dhoré moet bij zijn huidige klus
al die trek- en perskracht met
verstand in zetten: “Dit was een
forse kop-staartbotsing. Het cen-
trale bint van deze tram was 45°
gebogen, geknikt en 45 cm naar
binnen gekomen. Het dak stond
25 cm naar beneden”.
Dhoré heeft het centrale bint
met enorme afmetingen inmid-
dels weer recht en heeft een
groot deel van het tramchassis
aan de achterkant opnieuw op-
gebouwd. Prachtig ambachtelijk
werk. “Nog tien dagen”, weet
Dhoré, “dan rijdt ie weer”. �

Productmanager Ed Pot van Hamer
Automotive: “Voor de HTM ontwik-
kelden we een richtframe van 42
meter. Het is op maat gemaakt en de
schadehersteller kan ermee aan
beide koppen trekken. Bij trucks is
dat niet nodig, die draai je gemakke-
lijker om”.

Het geknikte centrale bint is weer
recht en de achterzijde van het tram-
chassis grotendeels opnieuw opge-
bouwd. Nu zijn de 4 mm-dikke
achterstijlen aan de beurt. Maar voor
die vervangen worden, moet eerst
het dak weer netjes recht.

Met zijn afstandbediening blijft Henk
Dhoré veilig buiten het verlengde van
de richtkracht. Dhoré heeft de trekto-
rens geplaatst en ze afgeschoord naar
de stalen rails in de vloer. De zwenk-
wielen zijn ingeveerd, dus staan de to-
rens stevig op het beton. Celette ont-
wikkelde dit richtsysteem voor trucks,
maar het voldoet ook bij trams. De
HTM spaart er, op de 40 à 50 zwaar-
dere schades, 40% arbeidstijd mee.

Twee spuitcabines van 42 meter. De
spuiter verplaatst zich in zijn bakje
langs de wand. Rolcontacten zorgen
ervoor dat de luchtstroom zich inten-
siveert op de plaats waar hij werkt.
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