De Bemo 232 in
actie bij OCI in
de Europoort. De
loc is van het type
BRD 130 en is in
2018 geleverd
aan OCI. Bemo
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BEMO RAIL

Henk Zwoferink

Vanuit Warmenhuizen over de hele wereld

Reeds decennia een begrip in Nederland op het gebied van rangeer- en
railtechniek: Bemo Rail uit Warmenhuizen. In diverse uitgaven hebben
we bericht over nieuwe locomotieven die naar verre oorden werden geëxporteerd. Anno 2020 viert het bedrijf zijn vijftigjarig bestaan, reden
genoeg voor een update.
Het scala rangeerlocomotieven is groot en ook aan de switch van diesel
naar hybride of elektrisch wordt volop aan gewerkt. Daarnaast kent het
bedrijf creatieve en duurzame oplossingen voor kraanbanen en containerkranen.
In 1970 werd door twee ondernemers met de namen Berkhout en Ter
Mors Bemo Rail opgericht. Plaats van vestiging was Alkmaar. Beide firmanten kwamen van Spoorijzer uit Delft, dat bekend was uit het smalspoorsegment. Spoorijzer was zowel fabrikant als handelaar, importeur
en verhuurder van smalspoormaterieel en -materiaal.
De heren beschikten zodoende over genoeg ervaring om onder eigen
vaandel een vergelijkbaar bedrijf op te zetten, zij het dat nu de verkoop
van rangeerlieren, kraanbanen en spoorlorries het zwaartepunt van de
handelsactiviteiten vormde en het smalspoor verlaten werd.
Ook werden door Bemo goedkope rangeerunits ontwikkeld als alternatief
voor een dure rangeerloc, bijvoorbeeld op basis van een vorkheftruck die
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geplaatst op een spoorgebonden frame tractie kon leveren om wagens
te bewegen. Tevens vertegenwoordigde het bedrijf onder meer MaK uit
Kiel, had een agentschap van de Franse locomotiefbouwer Moyse en een
vertegenwoordiging van Vollert.
Snelle groei
Het ondernemen zat beide heren blijkbaar in het bloed, hetgeen gepaard
ging met een groeiend besef dat zij naast het houden van een agentuur
ook zélf in staat zouden willen zijn om rangeerunits te ontwikkelen, ontwerpen en produceren. Dat besef werd een overtuiging die, gepaard
gaande met subsidie ten behoeve van de te realiseren innovatie, leidde
tot een eigen product, de Railshunter.
De activiteiten van het bedrijf omvatten anno nu globaal gezegd twee
hoofdthema’s: railtechniek en rangeertechniek. Voor het vakgebied van
de railtechniek ligt de focus bij spoorconstructies in het algemeen (spoor
in ballast) en kraanbanen in het bijzonder. Bij deze laatste worden systemen onderscheiden in onderbouw of fundering: kraanbanen op beton,
op een stalen profiel of in ballast. Bemo levert adviesdiensten, verzorgt
de engineering en levert producten als spoorprofielen, klem- en onderlegplaten dan wel bevestigingsmaterialen. Ook verzorgt Bemo inspecties
aan het spoor, verricht meetwerk, monteert, onderhoudt en voert veel

Links: Bemo Railshunter 101, geleverd aan NS voor verplaatsing van materieel in de onderhoudswerkplaats te Maastricht; 31 juli 1985. Henk Kolkman
Rechts: De Railshunter 104 werd in 1987 in het oranje geleverd aan Kieswerk Höntwangen AG, gelegen in het gelijknamige dorp in Zwitserland. De loc is in
2014 buiten dienst gesteld. Bemo

activiteiten op locatie uit. In dit werkveld acteert
Bemo zowel als ingenieursbureau als (onder)
aannemer. Sinds 1990 is de heer Druijf directeur
van Bemo die het bedrijf verder liet groeien.
Druijf werkt inmiddels al veertig jaar voor het
bedrijf en is nu dertig jaar directeur. Vanaf het
voorjaar is de directie uitgebreid met een nieuwe operationele directeur; de heer Heijdens.
Druijf is nu commercieel directeur van Bemo.
Daarnaast zal de komende tijd het vertrouwde
groen vervangen worden door een fris en modern oranje/grijs logo.
Over de hele wereld
Wie denkt dat het bedrijf uit Warmenhuizen alleen in Nederland actief is heeft het mis. Verschillende locs zijn geleverd aan het Midden-Oosten
of Taiwan. Bekender in het buitenland is Bemo
met zijn kraan- en railsystemen. Over de hele wereld heeft het spoorstaven gelegd voor de grootste containerkranen.
Het buitenlandse avontuur begon in 1988 in
Belawan gelegen in Indonesië voor de Pelindo
1-terminal. In 1996 volgden twee opvallende projecten; de ene in Brunei voor Shell, de andere in
het Duitse Stralsund. In Brunei heeft Bemo gezorgd voor een spoorconstructie op een jetty die
verlengd moest worden met vijfhonderd meter.
Daarnaast zijn hiervoor op maat gemaakte batterij-elektrisch aangedreven rijtuigen geleverd.
Deze vervoeren de onderhoudsmonteurs van de
fabriek op de wal naar het schip en vice versa.
In Stralsund heeft Bemo een Kruizingsveld aangelegd bij een grote scheepswerf, die vandaag
de dag nog steeds gebruikt wordt. Sinds 2010 is
Indonesië een groeiende markt en heeft Bemo
meerdere railtechniekprojecten uitgevoerd in
de havens van Gilimas, Makassar, Cilegon en
Kalimantan. Om te voorzien in de groeiende
vraag in Azië en Afrika heeft Bemo diverse
kantoren geopend. PT Bemo Rel in Indonesië,
Bemo MMP LTD in Singapore en STE BEMORAIL SARL in Marokko. Daarnaast worden er in
India ook KRE15RCRV en KRE30RCRV-locs geproduceerd voor de Indiase markt. Door deze
uitbreidingen is Bemo meer dan ooit in staat om

flexibel, snel en volledig aan de wensen van de
klant over de hele wereld te voldoen.
Rangeertechniek
Een andere tak van sport bij Bemo Rail is de rangeertechniek, in de breedste zin van het woord.
Deze omvat niet alleen locomotieven, maar ook
lieren en traversebruggen:
- Nieuwbouw van rangeerlocomotieven
Het ontwerpen en vervaardigen op basis van
klantspecificaties van rangeermachines.
- Revisie van rangeerlocomotieven
Bij oudere locs worden componenten en ge-

hele bouwgroepen vervangen of opgewaardeerd: de dieselmotor kan zuiniger, schoner
of krachtiger worden gemaakt. Dit kunnen
zowel pneumatische, elektrische of mechanische werkzaamheden al dan niet in combinatie
omvatten. Het is maatwerk, meestal op basis
van het verwachte uurgebruik per jaar. Belangrijk hierbij is of de machine alleen ”binnen de
poort” wordt ingezet of ook op de hoofdbaan
dient te zijn toegelaten.
- Nieuwbouw van rangeerlieren (trein- of wagonverhaalinstallaties) en traversebruggen.
Lieren dienen om wagens zonder de inzet van

Midden: De Bemo 110 bij het verplaatsen van
containerwagens bij Bell Lines; 1993. Henk
de Jager Onder: De KRE-15-RCRV ingebruik
bij GVB in Amsterdam voor het rangeren van
trams. De KRE-15 is een tweewegvoertuig dat
zowel op het spoor als de weg kan rijden. Bemo
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Boven: Verschillende
liersystemen van Bemo.
aHier wordt een wagen
door middel van een kabel en een ketting
voortgetrokken. De wagen wordt aan de ketting
bevestigd. Rechts: Hetzelfde concept, maar
dan met een grotere stang die bevestigd is
aan een rail in de grond. Links: Ook een derde
liersysteem levert Bemo, dit werkt doormiddel
van een meeneemwagen of bufferwagen aan
kabels die de wagens voorttrekken. Bemo

een loc te verplaatsen, bijvoorbeeld bij laaden losinrichtingen. Een rondlopende kabel
over een trommel wordt met de wagen verbonden en aangetrokken.
Traversebruggen worden gebruikt bij werkplaatsen of railterminals waar een sporenbundel met

wissels afwezig is. Een traversebrug maakt een
dwarsverplaatsing van wagens over evenwijdig
lopende sporen eenvoudig mogelijk.
- Nieuwbouw van lorries / railwagens
Al dan niet aangedreven railwagens worden
gebruikt in de industrie waar een deel van het
interne transport over spoor wordt afgewikkeld, zoals bij de betonpalenfabricage.
- Service, verhuur, onderhoud en lease van rangeerlocomotieven. Dit betreft het hele pakket
van diensten die kunnen worden aangeboden
aan gebruikers van rangeersystemen of – locs.

Innovaties bij containerkranen
Speciaal voor grote kranen die zeeschepen lossen heeft Bemo een onderhoudsplatform ontwikkeld. Het multifunctionele onderhoudsplatform voor STS-kranen is overal inzetbaar en gemakkelijk zonder bijkomende kranen te installeren. Het platform is uitermate geschikt voor
ZPMC-kranen. Het is nu niet meer nodig om een inspectie of onderhoud uit te voeren met een
hoogwerker of kraan. Het platform kan door de machinehuiskraan van de kraan zelf erin gehesen worden, het platform is binnen drie uur geheel opgebouwd en functioneel.

Bemo Rail stelt zich ten doel om in samenwerking met de klanten hun vragen te vertalen in
praktische en duurzame oplossingen. Een bijzonder aspect van deze missie betreft de nieuwen ombouw van rangeerlocomotieven.
Locomotiefbouw tot 1994
Ten aanzien van de locomotiefbouw geldt dat een
tweetal perioden kan worden onderscheiden:
- Voor 1994: het tijdvak van de eerste generatie
locomotieven
- Vanaf 2005: het tijdvak van de tweede generatie locomotieven
Tussen 1985 en 1993 werden door Bemo in totaal achttien Railshunters (RS) gebouwd. Het
ging om tweeassige rangeerunits die modulair
waren opgebouwd en konden worden geleverd
met een dieselmotor (type RSD) of een elektrische aandrijving (type RSE). De overbrenging
kon hydrodynamisch of hydrostatisch tot stand
worden gebracht.
Deze rangeerunits kenmerkten zich door hun
doosvormige architectuur. Ook NS heeft een
zestal Bemo’s in diverse uitvoeringen gekocht.
Aanpassing van de vormgeving van de machine
betekende een volgende stap in de ontwikkeling van de Railshunter. De uitvoering met een
midden- of eindcabine werd geïntroduceerd,
waarmee van het doosmodel werd afgestapt en
in het jaar 1987 met het type RS 80 D (fabrieksnummer 105) een ”echte” locomotief ontstond.
Deze machine werd geleverd aan de Tank Terminal Rotterdam.
In het begin van de jaren negentig dachten de
ingenieurs na over de marktkansen die een vervanging van de NS-locomotoren zou kunnen
betekenen. Plannen ontstonden voor de ontwikkeling van drie- en vierassige machines. De beoogde vervanging kwam bij NS echter niet tot
stand en uiteindelijk werd in 1993 de productie
van de Railshunter gestopt.
Locomotiefbouw vanaf 2005
Sinds 2005 produceert Bemo een nieuwe generatie locomotieven, de BRD of BRE. De BRDmachine is een rangeerlocomotief met een dieselmotor en naar keuze met een hydrostatische,
hydrodynamische of hybride aandrijflijn. Het
type BRE heeft elektrische aandrijving. Deze
machines zijn van een dieselgenerator voorzien
dan wel van accu’s of voeding middels een kabelhaspel. Op grond van specifieke klantwensen
en –eisen ten aanzien van de koppelbaarheid,
snelheid, trekkracht, voorhanden zijnde spoorgeometrie (bogen en hellingen) ontwikkelen de
consultants en engineers een maatwerkoplos-
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sing. Hierbij wordt gebruikgemaakt van gestandaardiseerde componenten en zo ontstaat een
modulaire bouwwijze met vele mogelijke variaties. Voor de inbouw van dieselmotoren wordt
gekozen uit merken als Deutz, Cummins, Caterpillar of John Deere. Uiteraard voldoen deze aggregaten aan de geldende emissiewaarden.
Elektrische en hybride voertuigen levert Bemo
al, maar het denkt ook na over bijvoorbeeld waterstof. De vraag naar rangeertractie is groot,
met name in Nederland en België. Rangeertractie binnen de bedrijfspoorten is makkelijk te realiseren, maar instanties en infrastructuurbeheerders doen al moeilijk zodra een voertuig één
meter buiten de poort iets wil oppikken of een
wissel toevallig daar ligt. Hier zou de wetgeving
wat eenvoudiger en duidelijker moeten worden,
zodat het voor bedrijven aantrekkelijker wordt
om eigen rangeertractie te kunnen gebruiken
waardoor meer per spoor vervoerd kan worden.
De BRD-en BRE-machines zijn bovendien leverbaar in een compacte uitvoering, waarbij dan
wordt gesproken van de typen KRD en KRE.
Naast rangeermachines levert Bemo ook tweewegvoertuigen die zoals bekend kunnen wisselen tussen spoorgebonden en niet spoorgebonden tractie op het spoor en over de weg.
Wanneer op een terrein meerdere sporen (bundels) aanwezig zijn die geen onderlinge verbinding hebben of de sporen relatief ver verwijderd
liggen van de standplaats van het tractievoertuig
waardoor aan- en afvoer over de weg sneller is
kan men gebruik maken van rail-wegvoertuigen.
Locverhuur
Bemo verhuurt zowel nieuwe als gebruikte
locomotieven, waarbij nieuwe machines
doorgaans voor langere perioden ter beschikking gesteld worden. Ook zijn sale and lease
back constructies mogelijk, waarbij Bemo
een voertuig aankoopt, het zo nodig moderniseert en aansluitend voor een langere periode terugverhuurt. Naast verhuur is Bemo
ook gespecialiseerd in 24-uurs onderhoudsservice op locatie, zowel in eigen land als
internationaal. Het beheren van strategische
reserveonderdelen kan deel uitmaken van het
onderhoudspakket, dat aan klanten als dienst
wordt aangeboden. Verouderde locomotieven
kunnen door Bemo worden gemoderniseerd,
waardoor verbeteringen ontstaan op het gebied van kostenreductie, milieu, veiligheid of
gebruiksvriendelijkheid.

Railtechniek
Een onderbelichte tak van Bemo is de railtechniek, want het bedrijf doet veel meer dan alleen
locomotieven bouwen en verhuren. Het levert vaak custom made oplossingen voor scheepswerven, kranen of traversebruggen. Alles wat betreft de rails wordt in eigen beheer gedaan,
variërend van dwarsliggers, spoorstaven en klemmen tot de installatie. Spoorstaven zijn in
diverse maten verkrijgbaar: laag of hoog voor kranen en Vignola- maar ook blokrails.
Bemo levert systemen die op beton, staal of ballast gemonteerd zijn. Op ballast wordt gebruikgemaakt van houten of betonnen dwarsliggers. Ook hierin probeert Bemo te innoveren en verduurzamen. Zo levert het nu dwarsliggers die volledig van kunststof zijn. Ze worden gemaakt
van volledig gerecycled materiaal en geproduceerd volgens een gepatenteerde technologie.
Het betreft een eigen verwerking waardoor Bemo de volledige controle heeft op de input en
het lage temperatuur-proces. Voordeel van kunststof is dat het product sterk, duurzaam, licht
van gewicht, makkelijk en snel te monteren en volledig circulair is.

De kunststof dwarsligger van Bemo.

Bemo heeft in
Nederland diverse
traversebruggen
gebouwd. De eerste
was op de Euromax
terminal op de
Maasvlakte. Op
de Botlek bij C.RO
Ports is de tweede
te vinden. De meest
recente traverse ligt
op het terrein van de
Locomotive Workshop
Rotterdam (LWR)
op de Maasvlakte.
Henk Zwoferink
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Locomotieven
Type

Treingewicht (in ton)
Vlakke baan Helling*
BRD / KRE 50
800
600
BRD / KRE 80 1.200
900
BRD / KRE 100 1.600
1.200
BRD 150
2.400
1.800
BRD 200
3.200
2.400
BRD 300
4.800
3.600
* Een helling van twee promille

Van 18 tot 21 september 2018
stond de BRDE-80 tijdens
InnoTrans tussen alle andere
locomotieven en treinstellen.

Op 21 augustus 2018 werd de
eerste gemoderniseerde GE-loc
gepresenteerd bij Tata Steel en
kon de loc voor het eerst op de
sporen van Tata in de buitenlucht
worden vastgelegd. Tata Steel

Trekkracht
(in kN)
50
80
100
150
200
300

Modernisering
Bemo bouwt niet alleen nieuwe locomotieven,
het moderniseert ook bestaande exemplaren.
Zo ontving het bedrijf in september 2017 de
opdracht van Tata Steel om drie GE-locs om
te bouwen tot een modernere uitvoering. Het
herbouwproject had twee doelen: enerzijds
een modernisering zodat de locs weer lange
tijd meekonden in het railvervoer ter verbetering van de kosteneffectiviteit en anderzijds de
machines verduurzamen. Daaronder viel onder
meer het reduceren van het geluid, waardoor
omwonenden van de lijnen langs de bebouwde kom minder van de passerende treinen zouden merken. Voor deze opdracht moest intern
bij Bemo nog wat verbouwd worden. De kraancapaciteit ging omhoog en zodoende kan nu
tweemaal vijftig ton worden gehesen, gecombineerd dus maximaal honderd ton. In de locs
zijn twee nieuwe dieselmotoren geplaatst van
John Deere, bekend uit de agrarische sector,
met een vermogen van 241 kW elk. Het vermogen is gelijk gebleven ten opzichte van de
exemplaren in originele staat, maar wel verbruikt de vernieuwde loc ongeveer 22 procent
minder brandstof en bevat de uitstoot ten minste 95 procent minder NOx (stikstofoxide) en
zelfs 96 procent minder roet. Voorwaarde voor
het behalen van deze resultaten is het toevoegen van AdBlue aan de brandstof.
Laatste projecten
In juli is de laatste blusloc geleverd aan Tata
Steel in IJmuiden. Een bijzonder project, want
alles is custom made. Deze machine wordt gekoppeld met slechts één wagen en dient voor
het cokestransport naar de blustoren, waar de
cokes met circa 30 m3 water worden geblust en
daarna gestort. Deze combinatie van blusloc en
wagen pendelt daarbij voortdurend over een afstand van circa honderd meter. Interesse vanuit
het buitenland is al getoond voor deze bijzondere loc. In november is Bemo gestart met de
bouw van een BRE 60 locomotief, een loc die
tussen de BRE 50 en BRE 80 in komt, en volledig
elektrisch rijdt door middel van batterijen. Daarnaast is het contract binnen voor de bouw van
een nieuwe lierinstallatie in de Amsterdamse
haven. Afsluitend kan vermeld worden dat zich
momenteel bij Bemo diverse projecten in de
offerte- of voorbereidingsfase bevinden, maar
waarover nu nog niet gepubliceerd kan worden.
Op een later tijdstip zal in Rail Magazine hier
echter over worden bericht.
Een recent kijkje in de werkplaats. Links
worden drie KRE-15-RCRV rangeervoertuigen
gebouwd. In het midden de nieuwe elektrische
BRDE-60 en rechts wordt de Translok
van BP opgeknapt. Henk Zwoferink
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