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GOEDERENVERVOER PER SPOOR RONDOM DEN HAAG
Een bijdrage (tekst en foto’s) van Paul Muré
Beste allemaal,
Van oudsher spelen de spoorwegen een rol in zowel het reizigers- als het goederenvervoer. In Nederland is de rol van de spoorwegen bij het goederenvervoer in de loop
der tijd echter sterk veranderd. Was er vroeger op elk station wel een laad- en
losplaats en/of één of meer spooraansluitingen en was het vervoer kleinschalig,
tegenwoordig richten de spoorwegen zich voornamelijk op massavervoer in
bloktreinen van en naar de havens en enkele grote industrieën. Verreweg het meeste
vervoer gaat daarbij de grens over.
Hoewel Den Haag geen typische industriestad is, heeft de stad wel het nodige
goederenvervoer per spoor gekend. Naast stukgoedvervoer hadden verschillende
bedrijven een spooraansluiting. Heel bekend is natuurlijk het vervoer van huisvuil,
waarover in het oktobernummer van Op de Rails nog een interessant artikel heeft
gestaan. Ook was er sedert de stoomtramtijd vervoer naar Scheveningen, dat vanaf
1927 door de HTM verzorgd werd tussen de Delftselaan en de Duinstraat met de
bekende elektrische locomotieven H51 en H52. In 1978 is dit vervoer (tijdelijk)
gestaakt, maar in werkelijkheid nooit hervat.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een nieuw vervoer van aardolie vanaf de
Loolaan naar Pernis. Dat is verdwenen met het beëindigen van de oliewinning.
Het huisvuilvervoer is er nog vrij lang geweest, maar ook dat is intussen al
jaren geleden verdwenen. De laatste huisvuiltreinen die nog min of meer in de buurt
reden, waren die naar Schiedam en Noordwijkerhout. Maar daar is in mei 2016 ook
een eind aan gekomen.
Tegenwoordig is er naar en van Den Haag zelf geen sprake meer van
goederenvervoer per trein. De bevoorrading van de hele stad en omgeving vindt
plaats per vrachtauto en een klein beetje per binnenschip. Zo gaat het huisvuil
tegenwoordig in containers per schip naar de vuilverbranding van de AVR in
Rijnmond. Toch is er voor wie er oog voor heeft soms nog wel iets op de rails te zien.
De enige reguliere goederentreinen die (overdag) rond Den Haag nog te zien
zijn hebben dan ook niet Den Haag als bestemming. Het betreft vervoer naar en van
de Hoogovens (tegenwoordig Tata Steel) in IJmuiden. Zo passeert er dagelijks rond
elf uur ’s morgens een trein met staalproducten in huifwagens uit de richting Haarlem
naar Kijfhoek. In de andere richting rijdt deze trein ’s middags rond vijf uur en
zondags ’s morgens rond een uur of negen.
Als we iets verder weg kijken is er nog spoorvervoer naar Electrolux in Alphen
aan den Rijn. Maar dat vindt tegenwoordig uitsluitend in de donkere uren plaats. Als
er spoorwerkzaamheden zijn, rijden er natuurlijk ook werktreinen. Maar dat is
uiteraard incidenteel. En het vanwege de bouw van de spoortunnel in Delft (tijdelijk)
gestaakte vervoer naar de gistfabriek is nog nooit hervat. Helaas weten we uit
ervaring dat het tijdelijk staken van vervoer ook definitief kan zijn. Zie het vervoer
over tramlijn 11 van de HTM naar Scheveningen ….

Of er in de toekomst wellicht nog nieuw goederenvervoer per spoor gaat komen
in (de nabijheid van) Den Haag is zeer de vraag, maar ook niet helemaal uit te
sluiten. Er schijnen plannen te zijn om tussen Gouda en Lansingerland een aansluiting
te maken voor vervoer van veilingproducten. De tijd zal leren wat hiervan terecht
komt.
De bijgaande foto’s geven een beeld van enkele goederentreinen in de Haagse
regio in de afgelopen jaren.

Loc 2346 rijdt op 30 maart 1990 met de huisvuiltrein vanuit Schiedam (en Delft) langs
de aansluiting van de Zoetermeerlijn naar Den Haag HS. Deze trein heeft enige tijd
via de Hofpleinlijn gereden, die vanuit Schiedam bereikt werd via de verbindingsbogen
bij Blijdorp en Hillegersberg. In Den Haag werden dan de wagens die op de Binckhorst
waren beladen aangekoppeld, waarna het (meestal) via Gouda richting Wijster ging.

Bijschrift Z.O.Z.

Loc 2256 met dezelfde trein op 13 april 1990, nu bij Voorburg ’t Loo. Het is niet meer
voor te stellen dat op dit traject ooit goederentreinen hebben gereden. Maar toen de
werkplaats Leidschendam voor de komst van RanstadRail nog gewoon via de
Hofpleinlijn bereikt kon worden, reden hier af en toe zelfs Duitse ICE-treinen, die in
Leidschendam onderhoud kregen!

Loc Railion 1602 (inmiddels DB Schenker) op 5 augustus 2011 met staaltrein van de
Hoogovens naar Kijkhoek nadert Den Haag Laan van NOI. Op die dag fietste ik
vervolgens naar station Den Haag Mariahoeve voor de volgende foto…

Gedurende korte tijd heeft er ook staalvervoer per trein plaatsgevonden van de
Hoogovens naar de Britse vestiging van Tata Steel in Port Talbot (Zuid Wales) via de
Kanaaltunnel. Deze trein wordt hier door de 6519 en 6518 getrokken vanuit Beverwijk
richting Roosendaal en verder, eveneens gefotografeerd op 5 augustus 2011, maar
dan op Den Haag Mariahoeve. De wagens hebben uiteraard het kleinere Britse
omgrenzingsprofiel, wat duidelijk zichtbaar is: ze zijn smaller en lager. Deze trein reed
’s morgens een uur later dan de staaltrein naar Kijfhoek.

Op 26 augustus 2011 staan we op de Laan van Nieuw Oost-Indië om deze trein
nogmaals te fotograferen, nu met de locs 6511 en 6518.

Op zondagochtend komt de trein naar Beverwijk vanaf Kijfhoek langs Leidschendam.
Inmiddels zijn de 1600’en door de DB vervangen door locomotieven van de serie 189.
Loc 189 080-5 op zondag 27 september 2015.

Het huisvuilvervoer vanuit Noordwijkerhout was het laatste dat min of meer in de
wijde omgeving van Den Haag te zien was. Op vrijdag 13 mei 2016 komt locomotief
220 van Locon met de lege wagens aan uit de richting Haarlem. Daarbij wordt eerst
kopgemaakt in Leiden, waar de loc dus omloopt, waarna teruggereden wordt naar
Noordwijkerhout. Aldaar worden de lege wagens achtergelaten en de beladen wagens
meegenomen. Het vervoer vond de laatste jaren plaats met ACTS-wagens. De foto is
genomen op 13 mei 2016 bij de overweg bij Warmond.

Op vrijdagmiddag 20 mei 2016 is het afvalvervoer vanuit Noordwijkerhout bijna ten
einde. Hier is de loc na kopmaken in Leiden met de lege wagens onderweg naar
Noordwijkerhout en passeert station Voorhout.

Even later is de trein aangekomen bij de laadplaats Noordwijkerhout. Aldaar is
gerangeerd en staat de beladen trein gereed voor vertrek. Toevallig passeert dan de
op werkdagen aan het eind van de middag rijdende staaltrein van Kijfhoek naar
Beverwijk. Voor de fotograferende liefhebber een meevaller!

Nadat er nog een intercity is gepasseerd, vertrekt de huisvuiltrein beladen richting
Haarlem. De machinist heeft – na contact met de verkeersleiding – de wissels ter
plaatse bediend en de trein via een afstandsbediening de baan op laten rijden. Hij
loopt nu na het terugleggen van het wissel terug naar de loc en kan dan definitief
vertrekken.

Als laatste nemen we een kijkje bij het vervoer van witgoed (wasmachines,
koelkasten) naar Electrolux in Alphen aan den Rijn. Dit vindt plaats in schuifwandwagens. Enkele keren per week rijdt ’s middags een trein van de Kijfhoek via
Rotterdam en Gouda naar Alphen. Hier de aankomst op 3 maart 2017 met loc 6435 in
Gouda. Na omlopen gaat het dan via Waddinxveen naar de aansluiting van Electrolux.
Sinds mei 2017 vindt de exploitatie van de lijn Gouda – Alphen aan den Rijn plaats
onder de naam R-Net en is er in de spits een kwartierdienst ingevoerd. Daardoor rijdt
de goederentrein nu ’s avonds laat, zodat foto’s bij daglicht helaas niet langer
mogelijk zijn.

Aankomst van de goederentrein uit Gouda te Waddinxveen op 3 maart 2017. Aldaar
wordt de tegentrein van R-Net afgewacht, waarna doorgereden wordt naar Alphen.

Nadat de goederentrein tot stilstand is gekomen loopt een gekoppeld stel treinstellen
type Flirt-3 van R-Net binnen, op weg naar Gouda.

Op 1 september 2017 trof ik toevallig bij de overstap van de stoptrein op de intercity
rond 10 voor 7 ’s avonds de goederentrein met loc 6429 naar of van Alphen aan den
Rijn aan op het middenspoor in Gouda. Dat was een gelukstreffer, want normaal zou
de trein niet om die tijd rijden!

