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misch vervoer is de jaarlijkse RVE-produk-
tie teruggelopen van 25 miljoen ton in 1970 
tot een kleine 20 miljoen ton nu. Dit is overi
gens nog altijd vrijwel gelijk aan de omvang 
van het NS-goederenvervoer en het hon
derdvoudige van het railvervoer bij Nedstaal 
(OdR 1988-4). Het aantal RVE-medewer-
kers liep in de genoemde periode veel sterker 
te rug , namelijk van 700 tot ongeveer 250. 
Hierui t blijkt wel dat R V E veel efficiënter is 
gaan werken . Dit is mede mogelijk geworden 
d o o r forse investeringen in de halfautoma-
t ische koppelingen en AB. 

Bij dit s t reven naar rationalisering was er 
geen functie meer voor de te lichte Cocke
rills, behalve voor enkele speciale taken. 
Zoals uit tabel 6 blijkt, zijn inmiddels de 
mees te Cockeril ls gesloopt, tweedehands 
verkoch t of verongelukt . Van zes Cockerills 
is de toekomst echter voor lange tijd veilig 
gesteld , omda t zij tot blus wagenloco ver
b o u w d zijn. Er zijn nu nog maar twee „ge
w o n e " Cockeril ls over . Daarvan rangeerde 
de 474 tot voor kort voor Wagononderhoud 
en de 404 bij de Centrale Werkplaats . Toen 
de locodrijver van de 474 dit j aa r met pen
sioen ging, is de 474 bij de C W gaan range
ren, terwijl de 404 in afwachting van verkoop 
werd opgeslagen. 

De loco ' s van de serie 900 zijn overal te 
zien, behalve in het vervoer Hallen - Ha
vens . Zij mogen immers niet door het Gil
denspoor . Van de 26 loco 's is er een drietal 
uit bedrijf genomen . Anders dan de Cocke
rills worden zij niet verkocht , maar zullen zij 
als reserve en als onderdelenleverancier 
voor de overige loco 's gebruikt worden. 

De O&K- loco ' s worden alle zes ingezet 
voor het vervoer Hallen - Havens . Deze 
fluisterloco's zijn immers speciaal geschikt 
voor het rijden door de Gildenwijk. Andere 
loco ' s mogen hier niet rijden. Wanneer blus-
loco ' s de werkplaats moeten bezoeken, 
worden zij door een fluisterloco door het 
Gi ldenspoor gesleept . 

In de komende jaren zijn geen grote ver
ander ingen in het geschets te beeld te ver
wach ten . 
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Wie de geschiedenis van het industriële 
spoorbedrijf van de Hoogovens bestudeert , 
leest onde r andere in , .Stoom in de 
B r e e s a a p " van C A . van Lieshout dat het 
allemaal begonnen is met een smalspoor met 
stoomlocomotiefjes met een spoorwijdte 
van 600 mm. Dit bescheiden spoortje, dat 
diende voor zandaanvoer en voor het ver
plaatsen van (normaalsporige) bluswagens 
bij een der kooksfabrieken, heeft tot het 
begin van de jaren vijftig dienst gedaan. 

Tegelijk met het verdwijnen van dit oor
spronkeli jke smalspoor werd elders binnen 
het bedrijf een geheel nieuw smalspoorbe-
drijf in gebruik genomen, dat tot op de dag 
van vandaag in continudienst functioneert. 
He t is een spoorbedrijf zonder locomotieven 
dat zich geheel „ b i n n e n s k a m e r s " , dat wil 
zeggen binnen een fabriekshal, afspeelt en 
daa rdoo r wellicht niet direct tot de verbeel
ding spreekt . Aan de andere kant is het een 
smalspoorbedri jf dat door zijn zware con
struct ies en bijzondere voorzieningen geheel 
afwijkt van de gebruikelijke smalspoorprak
tijk en alleen al daardoor de aandacht ver
dient. 

Het bewus te smalspoor met een spoor
wijdte van 900 mm vindt men op het Hoog-
oventer re in in Koudbandwalser i j 1. Deze 
walseri j , waa r staalplaat tot blik wordt uit-
gewalst , vormt een onderdeel van het zoge
noemde „Breedbandpro jec t " . Het „Breed-
bandpro j ec t " , dat de produktie van staal
plaat in diverse dikten beoogde, werd in het 
begin van de ja ren vijftig als nieuwe pro-
dukt ie loot aan Hoogovens toegevoegd. 
Koudbandwalser i j 1 werd in 1953 in gebruik 
genomen . Dit is ook het j aa r van ingebruik
neming van het smalspoor. 

In de fabriekshal ligt een dubbelsporige 
spoorlijn met enkele vertakkingen en een 
aantal over loopwissels . De baan bestaat uit 
zeer zware groefrails, die in de vloer zijn 
ve rzonken . Door het zware en intensieve 
spoorverkee r zijn de rails geheel blank ge
reden, zodat zij als zilveren lijnen oplichten 
op de zwar te fabrieksvloer. De totale lijn-
lengte bedraagt ongeveer 1200 m. Het smal
spoor fungeert binnen de walserij als tran
sportmiddel voor het vervoer van rollen blik. 

He t rollend materieel bestaat uit 45 platte 
wagons op tweeassige draaistellen, die te 
ondersche iden zijn in twee series, namelijk 
6011 -6049, deels gebouwd door Spoorijzer in 
1953 en deels door Braine le Comte in 1967, 
en 6001-6006, in 1971 gebouwd door Braine 
le C o m t e . De twee series zijn op het oog te 
ondersche iden door het verschil in hoogte. 

De draaistellen zijn voorzien van zware 
veercons t ruc t ies , hetgeen voor smalspoor 
uitzonderlijk is doch in dit geval zeer begrij
pelijk, om niet te zeggen vanzelfsprekend, 
gelet op het te vervoeren gewicht. 

De wagons zijn in tweetallen gekoppeld en 
uitgerust met een doorgaande luchtdrukrem. 
Dit gebruik van doorgaande luchtremmen bij 
indust r iesmalspoor is voor Nederland uniek, 
maar gelet op de omstandigheden een pure 
noodzaak . Immers , een beladen trein van 
twee wagons (de standaard-treinsamenstel-
ling) ver tegenwoordigt een gewicht van ten 
minste 180 ton! Bovendien moet een trein in 
de fabriekshal op ieder moment onmiddellijk 
tot sti lstand kunnen worden gebracht . 

Locomotief t ract ie lijkt gelet op de aard en 
de omvang van het vervoer voor de hand te 
liggen. Maar zoals al in de inleiding werd 
vermeld , zal men bij Hoogovens vergeefs 
zoeken naar locomotieven voor 900 mm-
spoor . De tractie wordt geleverd door diesel
t rac toren op luchtbanden van de fabrikaten 
Pous en Douglas . De keuze voor t ractoren in 
plaats van locomotieven berust op over
wegingen van doelmatigheid. Tractoren 
kunnen zonder rangeren op elk gewenst punt 
aan- of afgekoppeld worden en bovendien 
kunnen de t rekkers ook worden ingezet voor 
het verplaatsen van niet-spoorgebonden 
voertuigen binnen de walserij. Zoals al het 
spoormater ieel bij Hoogovens zijn de wa
gons en t ractoren geel geschilderd. 

Aan het slot van dit artikel past een dank
woord aan de afdeling Public Relations van 
H o o g o v e n s , die mijn bezoek aan het bedrijf 
hebben mogelijk gemaakt , aan de heer R. 
Robar t van de afdeling Railtransport, die mij 
heeft ontvangen en rondgeleid, en voorts 
aan de heer H.J . Kolkman, die mij op het 
bes taan van dit spoor at tendeerde en mij van 
enkele waardevol le , aanvullende gegevens 
voorzag. • 

Hoogovens-Koudbandwalserij 1 met wagens 6037 en 6040; 29 juli 1988. Foto: H. Sluijters. 
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