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Havenbaan Kaj-M
Grote schepen en veel spoor Leo Montfrooi

Over het ontstaan van deze havenspoorbaan 
is al eerder elders uitgebreid gepubliceerd en 
daarom wordt in dit artikel vooral stilgestaan 
bij de laatste ontwikkelingen en nieuwe uit-
breidingsplannen, want die zijn er nog steeds. 
Een belangrijk deel hiervan was te zien tijdens 
het evenement Beleef de Haven, dat door mijn 
broers en mij werd georganiseerd in april 
2015 in het Delta Hotel langs de Maasoever 
in Vlaardingen.

De oorspronkelijke havenspoorbaan liet al be-
langrijke elementen van het havenbedrijf terug-
komen, waaronder een containeroverslag, klein- 
en grootschalig goederenvervoer per spoor, 
tankopslag, veevoeder, graansilo’s en Hucke-

pack traileroverslag. Versterkt door een fotoach-
tergrond van elf meter en ondersteund met ha-
vengeluiden waant het publiek zich al snel in het 
havenbedrijf, waarbij aan van alles is gedacht. 
Hoewel mijn broers en ik op de Veluwe wonen, 
hebben we wel allen Rotterdams bloed en bij 
de uitbreiding van de baan wilden we enkele 
karakteristieke kenmerken uit de Waalhaven aan 
bod laten komen. Zo ontstond in feite de eerste 
uitbreiding, die bij de bouwers de naam Pier 2 
heeft meegekregen. Op de afgedrukte platte-
grond is dit de linkervleugel van de havenbaan.

Pier 2
Door deze uitbreiding is de oorspronkelijke 
functie van de doorgaande hoofdsporen 1 en 

2 komen te vervallen en zijn deze nu opgeno-
men als gewone aftakkingen. Komend vanaf de 
„oude” baan lopen twee sporen rechtstreeks 
langs de kade, waarop drie rode Figee-kranen 
uit de jaren zestig naast een karakteristieke 
loods staan te wachten op hun volgende klus. 
De originele kranen zijn nog steeds te vinden in 
de oude Fruit Terminal Rotterdam aan de Mer-
wehaven. Enkele ingepaste wissels vergroten 
de mogelijkheden om te rangeren en op het 
buitenste spoor is ook een afbuigend spoor te 
zien dat naar de allernieuwste uitbreiding leidt, 
de zogeheten Olgakade (nog niet verwerkt in de 
plattegrond) waarover verder in dit artikel meer. 
Op spoor 2 is een afbuigend spoor aangesloten dat 
bijna diagonaal via een openstaand hek de andere 

Loc 6705 van ACTS vertrekt bij de overslag “ship-rail-road” en zal de wagens eerst plaatsen op het naastgelegen emplacement.



kadezijde van Pier 2 bereikt en ook daar staan drie 
kranen van Figee in verschillende uitvoeringen te 
wachten op een volgende klus. Via dit spoor kan 
tevens de containerterminal van RST (Rotterdam 
Shortsea Terminal) worden bereikt, waar twee 
middelgrote portaalkranen inzetbaar zijn voor de 
kleinschalige overslag van schip naar trein en te-
vens een containerdepot is ingericht, waar in een 
hoekje van het terrein herstelwerkzaamheden aan 
kapotte containers plaatsvinden. 
Het RST-containerterrein sluit direct aan op het 
reeds bestaande met daarop een aangepaste, 
werkende containerkraan van Heljan. Douane-
beambten voeren enkele routinecontroles uit, 
terwijl depotstackers druk in de weer zijn met 
het stapelen van de zojuist geloste containers. 
Op Pier 2 staan twee gebouwen. De bolloods 
met kantoor op de kop van de pier heeft veel 
kenmerken van de loods aan de Nijmegenstraat 
in de Waalhaven en de tweede loods wordt ge-
bruikt voor de overslag van metalen, waaronder 
broodjes aluminium. Omdat voor het transport 
van de gehele havenbaan meerdere keren met 
een (kleine) vrachtauto gereden moet worden 
hebben we een tussenoplossing bedacht, zodat 
bijvoorbeeld ook alleen met Pier 2 (en in de toe-
komst de Olgakade) kan worden deelgenomen 
aan een evenement. 
In dat geval wordt een extra module toege-
voegd met daarop slechts twee stukken recht 
spoor en een schaduwstation. Op die extra mo-
dule wordt het gebouw en bedrijf van Simon BV 
uit de Waalhaven uitgebeeld. Dit bedrijf is actief 
in de Rotterdamse haven met het aanbrengen 
en herstellen van kademuren, meerpalen en 
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Boven: NS Cargo-loc 6513 plaatst enkele wagens 
bij het laadperron voor gevaarlijke stoffen.

Midden: Aan variatie geen gebrek bij Kaj-M, 
wanneer een MaK 1206 van Rail4chem een aantal 

graanwagens ophaalt bij de silo’s van Cebeco.

Onder: Doorkijkje bij de stukgoedloods, waar het altijd 
druk is en dus heel rustig gereden moet worden.
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steigers. Tevens staat er een scanloods, waar 
vrachtwagens af en aan rijden om containers te 
halen en te brengen voor RST.

Uitbreiding 
De voorlopig allerlaatste uitbreiding is de nieuw-
ste vleugel, waarvan het enige spoor aansluit op 
de hierboven genoemde afbuiging van spoor 1 

op Pier 2. Dit gedeelte heeft de naam Olgakade 
meegekregen en dat heeft te maken met de 
Maersk Olga, een containerschip van bijna drie 
meter lengte dat daar ligt afgemeerd. 
Als voorbeeld voor deze kade dient de Inter-
forest Terminal Rotterdam met de opvallende 
blauw/gele kranen en aansluitend de inmiddels 
verlaten ECT aan de Eemhaven. Op de ruim vier 

meter lange kade staan de twee enorme kranen 
van ITR bijna gebroederlijk naast de twee kra-
nen van ECT. Met een hoogte van bijna één me-
ter zijn deze kranen echter nog steeds klein ten 
opzichte van de nieuwste terminals op Maas-
vlakte 2, maar geven ze prima de verhoudingen 
weer en ondertussen vraagt de toeschouwer 
zich af of er op Kaj-M met verschillende schalen 

Links: Een karakteristiek beeld in de Rotterdamse havens zijn nog altijd de semi-oude radarposten van het Havenbedrijf Rotterdam. Het originele exemplaar is te vinden in de 
FTR-haven (Fruit Terminal Rotterdam). Rechts: Maersk heeft op dit gedeelte een dominante plek, met natuurlijk ook de verwante Safmarine- en Triton-containers.

Een overzicht van het nieuwe gedeelte, 
de Olgakade met twee blauwe kranen 
van Interforest en twee grijze van ECT.
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“Even bijtanken”: het 
bunkerschip druk in 
de weer om de Olga 
Maersk van nieuwe 

brandstof te voorzien.
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Boven: De Olga Maersk maakt zich gereed voor een volgende stop, terwijl de eerste sleper van Kotug al ligt te wachten en toeschouwers op de rondvaartboot Ostara van Spido 
het geheel met verwondering bekijken. Links: Geen alledaags gezicht: de Sik van Volker Stevin en Steinweg terwijl de douane een oogje in het zeil houdt. Rechts: De meeste 
lading verdwijnt onder de luiken, maar bijzondere objecten zijn meestal terug te vinden op het dek.

gewerkt wordt. Op het terrein van de container-
terminal rijdt een Terberg-trekker met oplegger 
en container heel rustig zijn ruime ronde onder 
de grote kranen door, op zoek naar een strad-
dle carrier die de container in de juiste stacks  
(stapels) moet plaatsen, terwijl vrachtwagens 
staan te wachten totdat hun lading eenzelfde 

Overzicht van het nieuwe gedeelte Kaj-M met de 
Olgakade en daarop de drie meter lange Olga Maersk 
en Matador 2 van Bon & Mees. De foto’s werden 
gemaakt tijdens het evenement Beleef de Haven in 
het Delta Hotel aan de Maasoever in Vlaardingen.

route zal afleggen. 
Om de wachttijd te overbruggen kunnen chauf-
feurs een bezoekje brengen aan Snackbar Food 
45 op de hoek van de Olgakade. Ook dit ge-
bouwtje is natuurgetrouw nagebouwd van het 
origineel dat tot voor kort onder een andere 
naam nog dienst deed in de Waalhaven.

Treinen en schepen
De locomotieven die op Kaj-M te zien zijn komen 
van bijna alle fabrikanten en zijn in diverse tijd-
perken te plaatsen. Als belangrijkste voorwaar-
de geldt dat een loc heel langzaam tot kruipend 
moet kunnen rangeren, want de treinen in het 
havengebied rijden buiten de hoofdlijn bijzon-
der rustig, mede doordat er veel wegen gekruist 
worden. Alle locs zijn voorzien van decoders, 
waarvan de meeste met geluid, zodat de digi-
talisering aardig is doorgevoerd. Naast het pro-
gramma Koploper wordt gebruikgemaakt van 
Profiboss van Fleischmann en Z21. Het ontkop-
pelen gebeurt met Kadee-koppelingen en ook 
hierover is goed nagedacht, want het verloopt 
meestal vlekkeloos.
Het is redelijk uniek dat drie broers en hun neef 
Peter elkaar op deze manier hebben gevonden 
bij het uitoefenen van hun gezamenlijke hobby. 
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Een beeld dat zomaar 
genomen zou kunnen zijn 

in de Waalhaven van 
Rotterdam. Het gebouw 
is een aangepaste versie 

van het origineel dat 
nog steeds te vinden is 
in de Nijmegenstraat.

Een doorkijkje over de 
kade van Pier 2 van 
havenbaan Kaj-M.
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Toch is er één zeer belangrijk element waarvoor 
wij de hulp kregen van Ton de Vos uit Schiedam, 
die gezien werd als hofleverancier van de vele 
schepen, bijzondere gebouwen en aanverwante 
havenattributen. Met zijn enorme kennis van het 
maritiem gebeuren leverde hij op de achtergrond 
zijn vakkundige bijdrage aan deze havenbaan. 
De afwerking van zijn bouwkunsten gebeurde 
voornamelijk in Hattem, de eigenlijke thuisha-
ven van onze baan. Om de eigen kennis verder 
te vergroten wordt regelmatig een bezoek ge-
bracht aan het Delta Hotel te Vlaardingen, dat 
door zijn unieke ligging aan de Nieuwe Maas 
een prima uitvalsbasis is voor uitstapjes in het 
havengebied en waar natuurlijk veel foto’s ge-
maakt worden van het drukke scheepvaartver-
keer. Ook de uitgebreide rondvaarten met Spido 
leveren een schat aan inspiratie op en met het 
verschijnen van het prachtige boek De haven 
van Rotterdam vanuit de lucht wordt het over-
zicht bijna compleet.
Havenbaan Kaj-M is zeer goed toegankelijk voor 
het publiek en het team probeert altijd klaar te 
staan voor het beantwoorden van vragen. Daar-
naast is er een prachtige site beschikbaar (http://
mm.trainsandtrucks.nl) waarop niet alleen foto’s 
en filmpjes van de havenbaan te zien zijn, maar 
ook verschijnen hier regelmatig artikelen met 
een complete beschrijving, inclusief foto’s van 
de bouw van diverse projecten. De gebroeders 
Montfrooij streven er naar om jaarlijks maximaal 
aan twee evenementen deel te nemen, zoals dit 
jaar aan Eurospoor.

Ton de Vos
Onze baan is mogelijk gemaakt door de unieke 
gelijkheid binnen onze familie, want waar tref 
je vaker de situatie aan dat drie broers en een 
neef op deze manier kunnen samenwerken? De 
eerlijkheid gebied te zeggen dat dit niet moge-
lijk zou zijn geweest zonder de hulp van Ton 
de Vos uit Schiedam. Helaas hebben wij op 2 
augustus veel te vroeg afscheid van hem moe-
ten nemen, want hij overleed die ochtend op 
56-jarige leeftijd.
Ondanks zijn ziekte liet hij weten dat zijn laatste 
tien jaren een cadeautje waren waarin wij hem 
hebben leren kennen als een ware kunstenaar 
op het gebied van het bouwen van schepen en 
allerlei toebehoren voor de haven. Wanneer wij 
dingen bedachten bouwde Ton voor ons een 
soort cascoversie die door de auteur afgewerkt 
werd met schilderwerk, detaillering en vervui-
ling. Hoewel er nog veel bouwwerken van Ton 
liggen te wachten op een bestemming (afwer-
ken), weten we dat we zijn kennis van het ha-
venbedrijf enorm zullen missen en kunnen we 
gerust zeggen dat de modelbouwwereld met 
zijn overlijden opnieuw een kanjer is verloren. 
Het afgelopen jaar heeft hij al zijn energie nog 
gestoken in zijn laatste bouwontwerp Het Oude 
Stukgoed, dat hij gemaakt heeft na het lezen van 

De Rinod 9 ligt te wachten op een 
volgende vracht met duwbakken en heeft 
bezoek van een collega-werkboot.
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Midden: Een ronkende Philotrain NS 2432 
heeft zojuist enkele wagens achtergelaten bij 
RST en zal via de poort het terrein verlaten.

Onder: De Rijsdijk Trader is zojuist aangemeerd en 
de “roeiers” van de KRVE trekken hun laatste lijntjes.
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Aan de slag, want 
de Rijsdijk Trader is 
zojuist aangekomen 
bij de RST-terminal.

Links: De ACTS 6705 staat gereed voor vertrek en wacht nog even op groen sein. Rechts: Het lossen van deze container is voor deze straddle carrier een peulenschil, maar 
we zien ze maar weinig op modelspoorbanen.

Links: Deze reachstacker van Kalmar weet wel raad met deze oude Bell-container. Rechts: Altijd in de buurt zijn de RPA-schepen van de Port of Rotterdam. Hier is de RPA 15 actief.



H A v E N b A A N  K A j - M

Linksboven: De moderne binnenvaart heeft de grenzen 
ook verlegd, want door de stuurhut naar een hoger 
niveau te brengen kunnen meer containers worden 
meegenomen. De ACTS 6702 staat ondertussen gereed 
voor vertrek. Rechtsboven: Ieder plekje in de haven 
wordt benut, zo ook deze ingepaste goederenloods waar 
nog net ruimte is voor twee gesloten wagens, terwijl 
kort daarachter de ACTS 6702 onderweg is naar het 
laadperron voor gevaarlijke stoffen.

Midden: Dit soort plekjes verdwijnt steeds 
vaker uit het hedendaagse beeld van de 
haven waar alles groter en sneller moet.

Onder: Politieboot P4 is gelijk 
ter plekke wanneer er sprake is 
van dreigende calamiteiten.
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het gelijknamige boek en waarmee hij de Rotter-
damse haven uit de jaren vijftig en zestig wilde 
nabootsen. Vanaf mei werd duidelijk dat hij het 
resultaat niet in volle glorie op Eurospoor zou 
kunnen aanschouwen, maar hij droomde hier 
wel van!
Bij alles wat op Kaj-M te zien is speelt het inzicht 
van Ton de Vos een grote rol, maar hij bleef al-
tijd bescheiden op de achtergrond want hij wist 
ook dat hij onze ervaring weer nodig had om het 
gewenste resultaat te verkrijgen. 
Oudste broer Aart (68) bekijkt telkens wat er 
technisch haalbaar is en is onmisbaar bij de 
digitalisering. De vier jaar jongere broer Piet 
(64) verricht enorm veel schetswerk van baan-
ontwerpen en heeft allerlei inzichten, waar-
onder het vrachtverkeer. Zijn zoon Peter (36) 
is verantwoordelijk voor de fotoachtergrond 
(elf meter) en het bijhouden van de website 
mm.trainsandtrucks.nl. Jongste broer Leo (de 
auteur, 60) is eindverantwoordelijk voor de af-
werking en detaillering.
Mensen vragen vaak aan ons: van welke club 
zijn jullie lid? We zijn geen club, maar een en-
thousiast groepje familieleden dat, aangevuld 
met Ton de Vos, als een goed gesmeerde ma-

Museumloc NS 2205 (zonder demper) wordt 
ingezet voor een klusje bij de graansilo’s van 

Cebeco, terwijl een volgend binnenvaartschip 
aankomt en een aantal luiken alvast geopend is.

chine niet alleen plannen bedacht, maar deze 
ook stuk voor stuk kon uitwerken.
Zaterdag 28 oktober werd de as van Ton uitge-
strooid in de Waalhaven waarna hij in de Daniel 
den Hoedkliniek werd herdacht en ten slotte 
was er een bijeenkomst in het Delta Hotel in 

Vlaardingen. Een wonderschone plek voor ons, 
daar aan de Nieuwe Maas, waar we regelmatig 
verblijven om inspiratie op te doen en niet ver 
van Schiedam, waar Ton woonde.  

Foto’s Len de Vries

Links: Hier is over nagedacht: deze inkijk van het ruim ligt echt onder de waterspiegel, waardoor veel bezoekers bij dit stukje modelbouw verbaasd opkijken. Rechts: Terwijl 
de laatste containers aan boord worden gehesen duwt de NS 2209 enkele Trailstar-wagens naar de losweg.

Links: “Hier melden” staat er bij dit kantoortje bij de weegbrug voor deze losweg. Rechts: Een drukte van belang bij deze stukgoederenloods met op de voorgrond de ARA 
Felixstowe, de NS 2209 op weg naar de losweg en op de achtergrond nog net zichtbaar de groen/witte Sik van Steinweg.


