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Model Spoor Vereniging “De Hoekse Lijn” 

gevestigd rechts achterin de vertrekhal van STENA LINE 

Hoek van Holland 
COLOFON 

Club open: dinsdag en vrijdag van 19.30 – 21.45 uur 

elke 1e zaterdag v.d. maand 10.30 -15 uur 
Secretariaat MSV ‘DE HOEKSE LIJN’ 

p/a Stena Line BV 
Postbus 2 

3150 AA Hoek van Holland 
Bestuur : 
Voorzitter     Irmo Snoek   tel. 0626-426070 
Secretaris  Frank Haalmeijer (tijdelijk) tel. 0653-812285 
Penningmeester   Marco Balk   tel. 010-5926972 

Bankrekening: NL54 INGB 0005 6914 93 
t.n.v. MSV “De Hoekse Lijn” 

Hoek van Holland 

 Lidmaatschap (18 jr en ouder) € 96,- per jaar   (€ 8,- per maand) 

 Jeugdlidmaatschap (12 - 18 jr)   € 48,- per jaar   (€ 4,- per maand) 

 minimum donatie   € 15,- per jaar 

 Ingeschreven bij de K. v. K. te Rotterdam onder nummer 40345727. 
- Lid van de Nederlandse Modelspoor Federatie (NMF). 
- Website : www.dehoekselijn.nl 
- Email  : info@dehoekselijn.nl 

 Overname alleen met bronvermelding. 

 Redactie  : Jos Verburgt, Hans Jonker, Claudius Teijgeler 

 Druk  : Hans Jonker 

http://www.dehoekselijn.nl/
mailto:info@dehoekselijn.nl
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Van de Voorzitter 

 

De laatste paar weken merk ik op dat de clubavonden slecht bezocht worden, 

wat ik erg jammer vind. 

Dit zou kunnen komen omdat we niet meer aan de banen bouwen, maar we 

kunnen nog wel aanwezig zijn voor de gezelligheid en om het contact met de 

andere leden te behouden. 

Met nog 2 maanden te gaan, kunnen we nu nog de gelegenheid aangrijpen 

om met de treinen op de banen te laten rijden, voordat we helaas met het 

afbreken gaan beginnen. 

Aangezien we nog geen nieuwe ruimte hebben gevonden is het voortbestaan 

van de club onzeker. We zijn nog in onderhandeling met de parochie voor een 

nieuwe ruimte, maar we wachten nog op antwoord. Laten we hopen dat het 

positief uitvalt en we met een nieuwe en frisse start onze hobby kunnen 

voortzetten. 

 

 

 

Opendag in Kerstsfeer 

Kerst ligt alweer een tijdje achter ons, maar ondanks dat kunnen we terug 

kijken op een gezellige en druk bezochte lichtjesavond. De Westlandse 

Omroep Stichting en de diverse huis aan huis bladen in het Westland hadden 

ruimte vrijgemaakt in hun blad om het persbericht van deze opendag te 

plaatsen. Jammer alleen dat Maassluis voor ons een moeilijk en 

ontoegankelijk persgebied met betrekking tot het plaatsen van ons 

persbericht blijft.   

Bij de voorplaat. Marco Balk bouwde dit kleine station 

van een kartonnen bouwplaat voor de TT baan. 
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Door de leden was weer veel werk verzet om zowel de clubruimte als de 

banen in kerststemming te brengen.  Toch moesten we een aantal  trouwe 

leden node missen, Leo Vermaas brak zijn heup en lag voor herstel in 

Rotterdam,  Nico van der Graaf zag een paaltje over het hoofd en werd per 

ambulance vervoerd naar den Haag waarna verdere behandeling en  

revalidatie volgde. Ook Lenie en Gerard Bakker waren niet inzetbaar omdat 

hun zoon kort daarvoor van het dak gevallen was en ernstig letsel had 

opgelopen, gelukkig is hij weer aan de betere hand.  Namens de redactie 

iedereen een goed en voorspoedig herstel toegewenst.  Gelukkig heeft de 

vereniging veel hulp gekregen bij de catering  etc. van een aantal 

familieleden. 

Nieuw op deze opendag was de aanwezigheid van de NMF.  Dat was een 

succes.  Zeker het huis waarin van alles gebeurde was een 

bezienswaardigheid, de vrouw des huizes onder de douche maar ook de 

treinbaan van manlief in 1:87 in een van de kamers op de bovenverdieping 

van het huis wat ook weer in schaal 1:87 gemaakt was. Een heel klein treintje 

maar het “reed”wel .   

 

Veel belangstelling bij de NMF Stand 
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Van de zolder naar het strijkkamertje en hopelijk 

weer gauw terug. 

Het wordt wel eens tijd dat die meiden het huis uitgaan.  De woning waar 

Tom Pakvis nu al en jaren in woont is speciaal aangeschaft voor de grote 

zolder. Niet om daar een van zijn dochters een onderkomen te bieden maar 

om zijn hobby, modelspoor,  uit te oefenen. 

 

Tom was vier jaar oud toen hij zijn eerste trein kreeg. Zijn vader was 

vrachtwagenchauffeur en zo kwamen de BR 81 en drie donderbussen van 

Marklin via onze oostgrens richting  het westen.  Een rondje rijden is 

natuurlijk saai, een uitbreiding kon niet lang op zich laten wachten. Met een 

NS 1200 en een BR 194 mag hij ook wel tot de gelukkigen gerekend worden; 

deze locomotieven  waren niet voor iedereen weggelegd. De pubertijd gooide 

daarna even wat roet in het modelspooreten. Het moest allemaal wat sneller.  

De treinbaan werd verkocht en daarvan werd een scalextric racebaan 

gekocht. De racebaan ging echter vervelen  , al bleef zijn liefde voor de 

formule 1 wel  bestaan; ook nu volgt hij alles nog op de voet.  

Op 25 jarige leeftijd is hij opnieuw begonnen met Marklin, nu met  K-rails.  

Het was een analoge baan waarop met stoomlocomotieven werd gereden. 

Maar de ruimte was echter te klein, enkele jaren later koopt Tom een nieuw 

huis met een grote zolder, speciaal voor zijn modelspoor hobby. 26 meter 

dubbelspoor en 20 meter buurtspoor vulden zijn zolder. Alles was beveiligd 

en geen trein botste op een andere trein.  

“Pappa, ik wil naar zolder” Met deze woorden luidde zijn toen 12 jarige 

dochter de ondergang  van zijn baan in.  Tegenstribbelen, hij had  dit huis 

immers gekocht voor de grote zolder voor zijn treinbaan, hielp niet, wat moet 

je met drie vrouwen thuis? Met lede ogen heeft hij zijn baan afgebroken en 

wacht hij tot een van zijn dochters het huis gaat verlaten zodat hij weer terug 

kan naar “zijn”zolder. 
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Tom is bij veel banen te vinden 

 

detail van de Marklin baan 
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Nu zit hij met een baan die hij op kan klappen in het “strijkkamertje “  

Opklappen doet hij niet zodat het strijken elders gebeurt. De K rails zijn weer 

ingeruild, nu voor C rails. De treinen zijn digitaal aangestuurd, via het centraal 

station van Marklin. Tom is geen tijdperk- rijder, maar heeft wel  een 

voorkeur voor de Duitse spoorwegen na de tweede wereld oorlog. 

Tom is in contact gekomen met de modelspoorvereniging door de open 

dagen en is nu zo’n drie jaar lid van de vereniging. Tips voor de vereniging: 

zorg dat je flexibel bent, ga met een modulebaan naar de mensen toe om te 

laten zien wat er allemaal mogelijk is binnen de wereld van de 

modelspoorhobby. Zo en nu maar wachten tot de zolder vrij komt. 

 

Zicht op de "strijkplank" 
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The White Cliffs of Dover (Slot)  

Zoals bekend waren we bezig een schaal 1:76 engelse modelbaan te 

realiseren  naar het voorbeeld van de spoorlijn die vlak voor de krijtrotsen ligt 

tussen Dover en Folkestone aan de Engelse zuidoost-kust.  

Inmiddels is het bericht dat we voor Kerst 2016 onze verenigingsruimte 

moeten verlaten ingeslagen als een bom. Aangezien onze 00-baan een van 

oorsprong modulair ontworpen maar door alle opbouw een meer 

permanente modelbaan is geworden betekent dit dat alle scenery afgebroken 

dient te worden. De huizen die de afgelopen 5 jaar met veel geduld zijn 

ontworpen en gebouwd staan gelukkig los en kunnen zonder veel moeite en 

beschadigingen verwijderd worden, maar de haven (gegoten gipsplaatjes), de 

krijtrotsen (hout, gaas en gipsverband) alsmede Shakespeare Halt en –Tunnel 

moeten allemaal weer afgebroken worden. Dit kan ook niet hergebruikt 

worden. Rails, wissels en wisselmotoren (Tortoises) dienen te worden 

gedemonteerd en schoongemaakt alvorens ze weer, voor andere doeleinden, 

aangewend kunnen worden. Maar wat te doen met alle decoders, 

bezetmelders, een Intelli Box en 2 beeldschermen ? Wat te doen met alle 

panden en de recent afgebouwde Lime Killn ? Wat te doen met al het engelse 

(Southern) materieel ? Inmiddels heeft ondergetekende een stuk of 6 loks, 2 

treinstellen, 2 rijtuigstammen (een 4-delige Maunsell en een 3-delige Bulleid-

set) en aardig wat goederenmaterieel. En gezien de aanzienlijke levertijden in 

de UK ook nog een en ander al jaren in bestelling. Dan ook nog engels 

smalspoor wat hopelijk, ooit, nog gebruikt kan worden op dat andere engelse 

baantje, Charlestown Harbour, waar met veel te grote tussenpozen aan 

gewerkt wordt. Kortom het is afwachten wat de toekomst voor ons in petto 

heeft.  Voor nu:  bedankt voor alle belangstelling, ideetjes en suggesties om 

het nog mooier te maken. We zijn al druk bezig met opruimen en ook met het 

verzamelen van nieuwe ideeën om in een andere accommodatie weer iets 

nieuws, iets zuid-engels, op te bouwen. Want de hobby is te leuk en te 

veelzijdig om er zomaar mee op te houden !  
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Tot ziens !  Marco 

 

Leden zoeken nieuwe locatie! 

Stena Line op de rails 

 

Voor het eerst en voor het laatst rijden op 2 april (de Open Dag van de 

Nederlandse Modelspoor Dagen 2016) op de N baan van de Hoekse Lijn echte 

containers van de STENA lijn.  

Voor het eerst omdat Hans Buel na veel speurwerk eindelijk bij Willem van 

der Ham het model in N formaat van een 40 fts container met het logo van de 



10 
 

Stena heeft gevonden. Direct besteld natuurlijk , maar eenmaal thuis : wat 

moet ik met 8 Stena containers. Een genereus plan ontstond. Met nog wat 

container draagwagens zou het een aardige Sinterklaas verrassing zijn voor 

zijn collega N-spoorders bij de Hoekse Lijn. De goedheiligman was allang 

vertrokken toen Hans de zak nog vond met deze surprise. Kortom op de 

eerste rijavond van het nieuwe modelspoorjaar 2016 kregen Bart, Frans, Jos 

en Hans een surprise die de ellende van de gedwongen verhuizing even deed 

vergeten. Trots werden alle acht wagens geformeerd, eerst op tafel – zie foto, 

maar later tot een heuse trein.   

 

Voor het eerst en voor het laatst zal het publiek kennis kunnen maken met 

deze unieke containertrein – op 2 april rijden tijdens de Open Dag bij de 

Hoekse Lijn in het kader van de Nederlandse Modelspoor Dagen 2016 op de N 

baan wagons met containers van de STENA lijn.  

Voor het eerst zie boven, voor het laatst omdat dit de laatste open dag is in 

de Stena ruimte. Direct na de open dag zullen de banen ontmanteld worden, 

als we dan een andere locatie hebben naar die locatie, indien geen locatie 

gevonden wordt zal het grootste gedeelte ingeleverd moeten worden bij het 

grof vuil aan de Zekkenweg bij de ROTEB.  

(we nemen de Stena niets kwalijk, maar het is wel een feit.) 

Onbekend is overigens of er containers in het  echt rondrijden of varen met 

het Stena logo. De informatie machine draait op volle toeren, ook bij de Stena 
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lijn zal de vraag voorgelegd worden, en we hopen dat we nog een foto 

kunnen presenteren van een Stena container in het echt. Hierbij alvast een 

foto van de N Stena container voor de container terminal van Cor van 

Huuksloot en achter de 2342 van Jos.  

 

Modelspoor Beurzen (Eurospoor Utrecht & Rijswijk)  

 

Op verzoek van de hoofdredacteur hierbij een impressie van 2 bezochte 

beurzen. Allereerst Eurospoor 2015: Eigenlijk ga ik elk jaar even kijken. 

Doorgaans zijn er twee hallen (vroeger zelfs 3 of 4) waarvan 1 voor de 

tweedehandshandel en 1 voor commercieel en modelbanen, maar dat kan 

variëren. Er is een tijd geweest dat je over de hoofden kon lopen, maar de 

afgelopen 2 a 3 jaar wordt het steeds rustiger, waarover zo dadelijk meer.  
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Afijn, ook dit jaar stonden er mooie modelbanen en de inmiddels 

overbekende “spaanplaatbanen”. Dat laatste zijn modelbanen bestaande uit 

aan elkaar gekoppelde modulebakken met een grasmat eroverheen en rails 

er op vastgespijkerd, alwaar de treinen hun al dan niet supersnelle rondjes op 

mogen rijden in een volstrekt niet realistisch landschap. Hierover is al heel 

wat geschreven in de diverse modelspoorforums (-fora ?) dus ik doe er verder 

het zwijgen toe, maar mijn voorkeur heeft het niet. Daarnaast, gelukkig, mooi 

afgewerkte banen uit binnen- en buitenland, waarbij een aantal franse banen 

mijn voorkeur had (Club Ferroviaire de Grangeois 07 en Les Chemins de fer de 

Creusot). Naar verluidt had deze afvaardiging 2 bestelbussen nodig om alleen 

al het materiaal aan te voeren…  

Daarnaast een werkelijk schitterend engels baantje Outwell Village (schaal 

1:76) met zelfgebouwd materieel en…..3 link couplings in plaats van de 

oerlelijke engelse Hornby koppelingen. Heb met een der heren uitgebreid 

gesproken over het al het moois dat hij had meegenomen, alles uitvoerig 

mogen fotograferen en tot slot nog mogen rangeren met de schaal 

koppelingen… Jonge jonge, ik kreeg het er warm van, da’s pas modelspoor. 

Ook qua scenery voor mij een lichtend voorbeeld.  

 

Dit is echt modelspoor 
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En wat hebben we gekocht ?? Nou….weinig. Kort daarvoor waren wij in 

Luxemburg wezen wandelen en toevallig kwam ik een boekje tegen van de 

Eisenbahn Kurier uit 1978 over de ontwikkeling van de Luxemburgse 

spoorwegen. Modelspoor had ik niet nodig en zo is het dus bij dat ene boekje 

gebleven. Wat verder opviel was dat het onaangenaam stil werd na 3 uur ’s 

middags. Bij sommige modelbanen was de stand bemanning in de 

meerderheid. Leuk om eens lekker te kunnen rijden maar toch niet echt de 

bedoeling. Ook in de gangpaden kon je rustig leren fietsen… Nadien gelezen 

dat Eurospoor ongeveer 16.000 bezoekers had getrokken (een paar jaar 

geleden nog 24.000 !!) en dat de organisatie nog eens heel goed gaat 

nadenken of er nog een vervolg komt in 2016 en verder…  

Na de Kerst is dan onze enige echte regionale modelspoorbeurs in Rijswijk 

aan de beurt. Dit jaar ging ik eens alleen. Wel even uitkijken want voor je het 

in de gaten hebt loop je de Snuffelbeurs in… nu loopt daar ook ander publiek 

met bijbehorende outfit (trainingspakken met fel gekleurde gympen schijnen 

hot te zijn !) dus je komt er snel genoeg achter, maar toch. Dit jaar slechts 1 

grote ruimte met links de banen en rechts de handel.  

Eerst de handel  besnuffelt. Bij Godfather Model Supplies (eigenaar heet Piet 

Peetooms, dus what’s in a name ?) uit de opruimbak een stuk of 5 setjes 

engelse 3-link couplings gescoord die binnenkort mijn engelse goederen 

materieel gaan verfraaien (zie hierboven bij Outwell Village). Dan wat scenery 

spul bij mijn stadsgenoot Ben Horster (www.horstermodelbouwwereld.nl). 

Ben is regelmatig te vinden op de beurzen en heeft iedere keer wat nieuws 

mee genomen. Nu had hij prachtige lading voor goederenwagens en ook 

nieuwe grasvezels voor de electrostat…  

Toen ook weer Protomodels ontdekt, die maken nu lasercut 

Waterstaatstations van karton, werkelijk prachtig ! Het is dat ik engels doe, 

anders wist ik het wel.. En toen kwam ik ook nog een tweetal enthousiaste 

mensen tegen die allerlei engels modelspoor spul hadden uitgestald, het 

welbekende Metcalfe en de kitjes van Dapol (vroeger Airfix) maar nu ook 

Slater’s Plasticard, figuurtjes van PD Marsh en de lasercuts’ van Ancorton 

http://www.horstermodelbouwwereld.nl/
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Models (in 00 en 0). Leuk om dat nu eens in levende lijve te zien en te kunnen 

kopen in plaats van plaatjes op internet. Ik wens ze hierbij veel succes !  

De banen…..Ach volgens de een was er niet veel  en volgens de ander meer 

dan genoeg. Voor een dergelijke regionale beurs vindt ik het meer dan 

voldoende. Je moet ook niet vergeten dat er jaarlijks minder nieuwe 

modelbanen aan het publiek getoond kunnen worden. De spoeling is dun, er 

is heel wat in aanbouw maar heel weinig echt presentabel, de eisen worden 

ook steeds strenger dus er zijn ook steeds minder mensen die zich geroepen 

voelen om een tentoonstellingsbaantje op te bouwen, daar te gaan staan en 

na afloop allerhande goedbedoelde kritiek over zich heen te krijgen.  

Voor mij persoonlijk was “Smeerdijk”, een industriële showbaan toch wel een 

topper, maar ik ben dan ook bevooroordeeld. Henk Wüst en Jan van Mourik, 

beiden oude rotten in de modelspoorwereld, ken ik al wat jaartjes en ook Ted 

Polet (van de 009 Society) stond rustig te rangeren ofschoon de 

klauwkoppelingen te pas en te onpas functioneerden. Een mooi baantje met 

als thema een smerige chemische fabriek met spooraansluitingen. Ook qua 

presentatie een mooi geheel dat ik, als bestuurslid van onze modelspoor 

vereniging, graag zou willen presenteren als verenigingsbaan. Edoch, ik ben 

bang dat dat nog wel wat jaartjes gaat duren…  

Marco Balk  

 

Nog 425 (*) dagen echte treinen op de Hoekse Lijn  

(* per 1 februari 2016) 

Ten vervolge op de collage in Modelpraat no 100 (pag 28) nu weer het laatste 

nieuws over de ombouw van de Hoekse Lijn tot tramlijn. (We proberen het 

project positief te blijven benaderen, maar we zijn er nog steeds van 

overtuigd dat het hele project voor geen enkele Westlander, Hoekenees of 

Maassluizer en zelfs Vlaardinger een positief effect zal hebben.  
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Waalhaven 29 oktober 2015,  foto Alex van Dijk, zoals gepubliceerd in Rails 

Oh ja Rotterdammers zijn sneller op het strand, en dat is nog maar de vraag 

want de capaciteit wordt minder tov de huidige treinmogelijkheden.  Maar 

wij moeten drie keer overstappen voor we in een trein zitten. Dat kost tijd en 

geld. Zie voor een uitgebreidere beschouwing Modelpraat77 zomer 2008 en 

Modelpraat 79 voorjaar 2009 , op geen enkele vraag daarin gesteld is een 

antwoord gekomen.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eerste SG3 stel voor de Hoekse Lijn is gearriveerd op het goederenspoor 

Waalhaven Rotterdam. De 5701 is zojuist door Shunter overgenomen van DB 

Schenker en zal naar de werkplaats van Shunter worden gerangeerd.  

Op 26 november is er voor de organisatie van dit project een feestelijk 

moment. De eerste scheppen zand worden door een aantal wethouders 

verplaatst bij het Parkweg viaduct in Schiedam. Het voorbereidende werk dat 

nu gestart is moet april 2017 klaar zijn. Direct daarna volgt de grote ombouw 

in vijf maanden tijd. Voorlopig nog zonder station Strand. De nieuwe 

voertuigen zijn tijdig besteld om vertraging bij de oplevering op te kunnen 
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vangen. Bovendien kunnen nu mooi de extra drukte op de overige metro 

lijnen opvangen.  

De redactie ontving ook een exemplaar van het rapport Goederenvervoer op 

de Hoekse Lijn van de RET  en het inpassen tussen de nieuwe dienstregeling 

van de goederentreinen. Daarin zijn nog niet de plannen verwerkt van de 

Veiling Honselersdijk om goederen / containers via station Hoek van Holland  

te verwerken,. Dit zou heel veel CO2 vervuiling kunnen voorkomen.  

 

 

Een afbeelding uit het rapport met het voorstel voor het overdrachtsspoor bij 

Schiedam. Het rapport gaat ervan uit dat er slechts goederenverkeer komt tot 

Vlaardingen. 

 

Sprinter en trein met ketelwagens voor de VOPAK bij Vlaardingen 
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Foto 1 De zandput 

 

DELTAPLAN 1963  

 

Voor sommigen misschien oud nieuws, voor sommigen een verassende blik 

op de spoorse geschiedenis in Hoek van Holland. Voor de samensteller in 

ieder geval een verrassing toen hij al deze foto’s ontdekte op internet en later 

ook in een Rail Magazine uit 1969. In Modelpraat no 19 van november 1990 

heeft er eerder een verhaal over het spoor en een foto van een overblijfsel in 

de duinen gestaan, maar dit verhaal en de vele foto’s waren een bijzondere 

vondst.  

Zandvervoer over een afstand van dertien kilometer van Rijnpoorthaven langs 

de Waterweg  bij Hoek van Holland door de duinen naar Ter Heijde, een heel 

nieuw omvangrijk zandvervoer in het kader van het Deltaplan in 1963. 

Tekst Henk de Jager, Rail Magazine no 172 pag 20 ev met aanvullingen van 

Hans Jonker anno 2016. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

De 
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 Foto 2 handwerk bij spoorlegging Rijnpoorthaven  

 

Zandput ( foto 1 )  van waaruit in 1963 het zand werd aangevoerd, was 

gelegen tussen Maassluis en Hoek van Holland ten Oosten van het 

Oranjekanaal . De dieselloc 2231 verlaat met haar beladen trein de zandput 

voor een reis over dertien kilometer naar de stortplaats bij Ter Heijde. (Foto 

Stichting Rail Publicaties)  

Tot 1954 was er spoor voor het vervoer van stortsteen, rijshout etc door de 

duinen vanaf de aansluiting bij het huidige station Hoek van Holland Strand. 

In het begin van de jaren zestig werd de spoorlijn van het 

Hoogheemraadschap Delfland van Hoek van Holland door de duinen naar 

Kijkduin opgeheven, het transport ging vanaf 1954 per auto. Een deel hiervan 

zou echter enige jaren later voor een omvangrijk project in het kader van het 

Deltaplan weer in gebruik genomen worden 

Voor het vervoer van het daarvoor benodigde zand voor de versterking van 

de zeewering viel de keuze op NS. Twee wezenlijke vragen moesten daarbij 

eerst worden beantwoord . Enerzijds de bestelling van daarvoor geschikt 

materieel en anderzijds moest worden gekeken hoe de dienst zou moeten 

worden uitgevoerd over het dertien kilometer lange traject. Als leverancier 

van materieel kwam men terecht bij Orenstein & Koppel. Bij deze firma was 

geschikt materieel aanwezig waarmee zand kon worden vervoerd. 

Aangeschaft werden vijftig kiepwagens waarvan er zowel 25 beremd als 

onberemd waren. Iedere wagon was uitgevoerd met vier bakken die 

afzonderlijk gekiept konden worden . Het nuttig draagvermogen van iedere 

wagon 

was 
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ongeveer 27 ton en de wagens hadden een eigen gewicht van ongeveer 12,5 

ton. De eerste aflevering van een kiepwagen aan NS vond plaats midden 1962 

en de laatste vijf wagens (genummerd 49120 - 49124) werden in de loop van 

januari 1963 afgeleverd. De vijftig wagens kwamen in dienst als F-v (= 

onberemd) en als Fs-v (= beremd) . De wagens werden administratief 

ondergebracht in de serie 49000. 

 

Dienstuitvoering 

Nadat de daarbij betrokken diensten en de NV Transportvoorlichting de 

hoofden bij elkaar hadden gestoken, kwam een plan op tafel, dat voorzag in 

een starre dienstregeling die zou worden uitgevoerd met twee treinen in een 

vaste samenstelling . Iedere trein zou bestaan uit een locomotief van de serie 

2200 en 24 kiepwagens. Voor de noodzakelijke communicatie was op elke loc 

een portofoon aanwezig . Met een frequentie van acht treinen per dag werd 

het zand van de zandput van Rijkswaterstaat – gelegen tussen Maassluis en 

Hoek van Holland ten oosten van het Oranjekanaal - over een speciale - deels 

reeds bestaande - baan via Hoek van Holland in noordwaartse richting 

vervoerd. Elke trein had een capaciteit van ongeveer 360 kubieke meter. 

Langs de zeewering van de Hoek tot Ter Heijde bij Monster werden de treinen 

gelost. De werkzaamheden namen ongeveer twee jaar in beslag en 

gedurende die tijd werd ongeveer 1.425.000 kubieke meter zand vervoerd.  

 

Feestelijke start van de werkzaamheden 

 

De feestelijke start van het zandvervoer per trein zou op 7 januari 1963 plaats 

vinden. Maar bij een beetje kenner van de Elfstedentochten gaat er dan een 

belletje rinkelen. Het Hoogheemraadschap moet dan ook op 3 januari 1963 

snel een briefje doen uitgaan : 
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Foto 3 Nabij de zeetoren en nog onbeveiligde overweg 

“ De uitzonderlijke weersomstandigheden, welke moeilijkheden veroorzaken 

bij het vervoer over de wegen en die het laden en lossen ten ene male 

onmogelijk maken, dwingen ons tot onze grote spijt de eerste officiële rit per 

speciale trein op 7 januari 1963, waarvoor wij U hebben uitgenodigd, tot 

nadere datum uit te stellen. 

Was getekend de Dijkgraaf en de Hoogheemraden van Delfland. 

 

En dus was het even wachten tot Reinier Paping was gefinisht in Leeuwarden.  

Inmiddels had de Burgemeester bedacht dat het oversteken van de 

Schelpweg wel eens gevaarlijk zou kunnen worden en besloot de Minister van 

Verkeer en Waterstaat desgevraagd dat hier een half automatische knipper-

licht-installatie , dat is dus een met de hand bediende HAKI, geplaatst moest 

worden. Dat werd niet nodig geacht bij de Strandweg en de Stationsweg. Foto 

3 bij de Helmweg , let op wachthuisje en de Zeetoren  
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De maximum snelheid werd begrensd tot 30 km / h , bij de overwegen moest 

eerst gestopt worden. Het gehele traject was als raccordement met de 

daarbij behorende veiligheidsmaatregelen aangewezen. 

 

En werd de officiële start van het massale zandvervoer verplaatst naar 2 april 

1963. Op die dag kwam een groot aantal gasten van het Hoogheemraadschap 

Delfland bijeen in “de Ridderhof” te Maassluis. Onder hen bevonden zich de 

secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat , mr C.J.G.J 

Vinckesteijn, autoriteiten van Rijks- en Provinciale Waterstaat en de voltallige 

NS directie. Na toespraken van de Dijkgraaf de heer Winsemius en de 

President van de Nederlandsche Spoorweghen de heer Lohman en een kopje 

koffie ging het gezelschap per touringcar naar Rijnpoorthaven bij de 

Oranjebuitensluis. De zandexpresse naar Ter Heijde was op deze dag voor 

deze genodigden versterkt met enkele personen rijtuigen. Nadat de 

genodigden in de trein hadden plaats genomen, gaf de conducteur het 

vertreksein, de machinist een stoot op de typhoon en zette de feesttrein zich 

in beweging richting Ter Heijde. Daar werden de acht meegevoerde 

kiepwagens ontkoppeld en naar de losplaats geduwd en was het gezelschap 

getuige van het lossen van deze bijzondere wagens. .  

Wagens na afloop beschikbaar voor iedere klant. 

Na hun taak bij het Delfland project kwamen de wagens ter beschikking voor 

iedere klant die stortgoederen moest vervoeren. Hoewel de kiepwagens voor 

gebruik in de normale dienst nieuw waren te noemen was het geen primeur. 

De DB had reeds vele van deze wagens in verschillende uitvoeringen in 

gebruik. De NS dienst Weg en Werken had ook een exemplaar als 

depotwagen in gebruik, zij het dat die met drie bakken was uitgerust.   
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Foto 4  het storten van het zand 

  

Het storten van het zand ( foto 4 )in Ter Heijde vond plaats in het kader van 

het Deltaplan. Op deze foto : NS loc 2231 met de kiepwagens tijdens het 

lossen foto Stichting Rail Publicaties 
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Voor het vervoer van het zand werden vijftig kiepwagens bij Orenstein en 

Koppel aangeschaft ( foto 5 )  , die ieder voorzien waren van vier bakken. Het 

nuttig draagvermogen van de wagens was ongeveer 27 ton. Foto Stichting 

Rail Publicaties. 

Vervolg door Tekst EricJan Sachse, Rail Magazine 188, pag 34 ev 

Zoals boven beschreven vond in de jaren 1963 tot 1965 een groot 

zandtransport plaats naar Ter Heijde in het Westland bij Monster. De NS 

bestelde hiervoor in totaal vijftig kiepwagens bij Orenstein & Koppel in 

Dortmund. In deze bijdrage worden de wagens zelf beschreven. Geleverd 

werden 25 beremde en 25 onberemde wagens , met elk vier kiepbakken van  

Foto 5 Kiepwagens van Orenstein 
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Foto 6 Loc 2256 in actie met de karakteristieke wagens ten oosten van het Oranjekanaal tussen 
Hoek van Holland en Maassluis. Foto NS. 

vijf kubieke meter. Het is een verdere ontwikkeling van het type Ommi 51/F-z 

120 van de DB. De wagens zijn eind 1962, begin 1963 nieuw afgeleverd en 

kregen de wagennummers 49 000 – 49 024 (F-v onberemd) en 49 100 – 49 

1024 onberemd) . Verdere technische gegevens zijn in een tabel in 

RailMagazine 188 weergegeven. Waarschijnlijk was het een standaard 

ontwerp van Orenstein & Koppel , dat wellicht ook aan andere 

maatschappijen is geleverd.  

Een vergelijking met de Ommi 51 leert dat de kiepbakken  bij de F-v veel lager 

zijn aangebracht. Dit heeft een gunstige uitwerking op de ligging van het 

zwaartepunt, echter een eventuele overslag van goederen – bijvoorbeeld van 

de spoorwagon naar een vrachtauto – is niet  meer mogelijk zonder speciale 

voorzieningen. Dit beperkt de inzetbaarheid. 
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Inzet en vernummeringen 

Na het aflopen van het project zandtransport in het Westland werden de 

wagens in het commerciële wagenpark van NS opgenomen met ongewijzigde 

nummers. Tussen 1965 en 1968 werden de wagens vernummerd naar het UIC 

nummersysteem . De onberemde versie werd F-z 21 84 600 0 000 – 026 , de 

beremde versie Fs –z 21 84 610 0 000 – 027  

 

Commercieel gezien waren de wagens - in tegenstelling tot hun Duitse zusters 

met circa 3900 exemplaren ingezet tussen 1953 en 1998) -  geen succes. 

Anders dan in Duitsland was het niet eenvoudig om verladers te overtuigen 

van de voordelen van dit type wagen, zie ook hieronder de bediening als 

mogelijk oorzaak.  

Al snel vielen de eerste slachtoffers. In 1968 werden alle toen nog niet 

terzijde gestelde wagens (14 stuks) omgenummerd naar het 

dienstwagenpark, met de nummering 21 84 944 2 301 – 308 voor de 

onberemde versie  en 954 2 000 – 005 voor de beremde wagens. De wagens 

waren in dit stadium formeel nog volledig internationaal inzetbaar. Er werd 

voornamelijk zand vervoerd  onder andere vanuit de zanderij in Maarn. Voor 

het vervoer van zand en grind werd echter meestal de voorkeur gegeven aan 

andere wagentypes, zoals de bekende zandwagens type E en de zelflossers 

type Eds en Fcs. Voordeel van deze laatste wagens is dat de lading gedoseerd 

te lossen is . Erg veel betekenis had het vervoer met de Westland wagens dan 

ook niet meer. In 1979 werden de nog resterende wagens afgevoerd. Een 

aantal wagens is gesloopt op het terrein van de werkplaats in Amersfoort..  

 

Bediening 

Een verhaal apart vormt de wijze waarop door de gebruiker met de wagens 

dient te worden omgegaan. Wanneer meerdere kiepbakken tegelijkertijd 
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worden gelost bestaat de mogelijkheid dat de hele wagen kantelt. Daarom 

dient de wagen voor het lossen met behulp van klemmen aan de rails te 

worden vastgezet, in ieder geval aan de niet-loszijde. Deze klemmen kunnen 

bediend worden met behulp van een pedaal. 

zie de foto met het mechanisme.  

 

Vervolgens moeten de grendels op de aan weerszijden van de kiepbakken 

zittende steunstangen (zie merk E op de foto ontgrendeld worden)  

Deze grendels kunnen alleen met een speciale sleutel worden bediend, zodat 

onbevoegden niet kunnen ontgrendelen. Nu kan men met enig duwen de 

kiepbak in beweging brengen. Ook voor het terugrollen moet eerst weer 

worden ontgrendeld. Na het lossen en terugrollen worden de bakken 

vastgezet en mogen de railklemmen worden losgemaakt. Een en ander maakt 

de bediening van de wagen behoorlijk complex en tijdrovend. Het lossen mag 

alleen door personeel met een speciale opleiding gebeuren. De wagens 
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Foto 8 het laden van de kiepwagens met op de achtergrond de trein naar Hoek van Holland. 

komen dan ook het best tot hun recht bij vervoeren op vaste relaties met vast 

personeel.  

 

 

Veiligheids en 

onderhoudsaspecten. 

Wagens met dergelijke 

hoeveelheid `hang en 

sluitwerk ` vereisen veel 

onderhoud en inspectie 

met relatief korte 

tussentijden. Het 

losschieten en/of breken 

van een steunstang kan 

immers betekenen dat een 

bak tijdens de rit kiept, en 

daarmee onder andere 

buiten het profiel van vrije 

ruimte komt. Dat 

onderhoud maakt de 

instandhouding van deze 

wagens kostbaar. 

Geraadpleegde litteratuur  

Op de Rails , 1969, nr 3 

J.G. Suijk Wagens en Rijtuigen van NS, ongeveer 1963, uitgave NS 

G. Wolff, Die zweiachsige Selbstentladewagen, 1963, uitgave EK Verlag 
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Geschiedenis Hoekselijn 

 

Nog even en alles is geschiedenis.  Vandaag is morgen geschiedenis. Daarom 

besteden we in het volgend nummer aandacht aan de dag van vandaag. Voor 

je het weet is het voorbij en is er geen fotomateriaal beschikbaar over iets 

wat nu eigenlijk zo gewoon is, maar er straks niet meer is.  Met behulp van 

beeldmateriaal anno 2016 willen we de laatste stuiptrekkingen van de 

Hoekselijn vast gaan leggen. U helpt natuurlijk mee!  

 
gesloten goederenwagon bij Maassluis Centrum 
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veiligheid en service 

 

De zaag er in 
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School op bezoek bij de Hoekse Lijn 

Bijna 150 schoolkinderen hebben vanmorgen weer volop kunnen genieten 

van alle model spoor banen van De Hoekse Lijn. 

Het was 4 februari  een 

geroezemoes en geroep 

van grote groepen 

schoolkinderen bij Stena 

Line in de grote 

ontvangsthal van de 

ferry maatschappij. Ze 

kwamen op bezoek bij 

de Model Spoor 

Vereniging De Hoekse 

Lijn, dat gevestigd is in 

het Transfergebouw van 

Stena Line bv te Hoek van Holland. Alle juffen en meesters, vergezeld van een 

flink aantal ouders en grootouders kwamen met de hele school vanuit 

Maasland naar Hoek van Holland om de kleine treinen aan alle kanten te 

bekijken. Een groep leden was bereid om zich beschikbaar te stellen om de 

kinderen een plezier te doen. Dat was een hele operatie om de kinderen van 

en naar Hoek van Holland te vervoeren. In de grote clubruimte waren 6 

modelbanen te bewonderen en bovendien ook een aparte baan, waar de 

kinderen zelf met de kleine locomotieven konden rijden. Gegil van plezier was 

het resultaat en de leden van de vereniging hadden daardoor ook het gevoel, 

dat de kinderen het leuk vonden. 

De groepen waren van verschillende leeftijden. De kleinere kinderen vinden 

het rijden en de lichtjes mooi, maar de grotere kinderen werden gefascineerd 

door de lange goederentreinen en de digitale aansturing van de banen. 

Alhoewel ze in hun leeftijden nog niet geheel begrepen, wat dat was. Uitleg 

gaf wel wat herkenning en misschien komen ze terug om meer te weten te 

komen. Het was een geslaagde ochtend. 
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