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VOORWOORD
Op verzoek van Landschapsbeheer Zuid-Holland heeft ons museum een overzicht samengesteld van de nog in het
landschap zichtbaar aanwezige objecten van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. De aanleiding is de opdracht
van het waterschap Hollandse Delta om alle nog aanwezige historische objecten op de Zuid-Hollandse eilanden te
inventariseren. Het gaat hierbij om voormalige tramtracés, stationsgebouwen, remises, (tram)bruggetjes, travaljes (de
stal van de hoefsmid), hekwerken, bijzondere gebouwen, kerkpaden, kleine watermolens, sluisjes, duikers, kreken,
wellen, wielen, voormalige havens enzovoort in kaart te brengen. Hiervoor heeft het Landschapsbeheer de hulp
ingeroepen van de lokale historische verenigingen en oudheidskamers en tevens het Museum v/h RTM. Deze
inventarisatie heeft per eiland honderden objecten opgeleverd. Het doel van het waterschap is in de steeds sneller
veranderde landschappen te proberen zoveel mogelijk van deze objecten te bewaren en op een goede manier in de
nieuwe omgeving in te passen. Ook de betreffende gemeentes worden verzocht om dit op lokaal niveau te doen.
Omdat de RTM-tramlijnen ook de provinciale grenzen overschreden, zijn ook de RTM-objecten buiten Zuid-Holland
voor een eigen inventarisatie meegenomen, zodat het RTM-museum over een totaal overzicht beschikt, te weten ca.
270 objecten!*
Tijdens het door de RTM verrichte onderzoek kwamen een aantal verrassende elementen tevoorschijn. Met name de
vele nog aanwezige tracédelen zijn opvallend. Wellicht komt dit doordat na het opbreken van het spoor het
ballastgrind is achtergebleven. Het verwijderen hiervan was kennelijk te kostbaar en tevens een te zwaar karwei.
Daarnaast zijn veel stukken tracé gebruikt voor de aanleg van fietspaden; een goede en stevige ondergrond was
immers al aanwezig. Ook het aantal al dan niet compleet aanwezige bruggetjes, een aantal wordt nu als fietsbrug
gebruikt, is opvallend. Veel van de nog bestaande bruggetjes zijn al langer als trambrug buiten gebruik dan dat ze
door de tram zijn bereden!
Aanvullingen of opmerkingen zijn van harte welkom. Veel kijk- en leesplezier!
Cor Boelhouwers,
Ridderkerk, december 2011
* Elk object heeft één nummer. Zijn er van een object meerdere foto´s dan is in alfabetische volgorde een letter toegevoegd.
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YSM01A
Het voormalige stoomtramstation annex
hoofdkantoor van de Rotterdamsche Tramweg
Maatschappij aan de Rosestraat nabij het
Stieltjesplein in Rotterdam Zuid. Hier begonnen
de tramdiensten op de twee RTM-hoofdlijnen, een
naar Numansdorp Haven - met vier zijlijnen - en
een naar Spijkenisse. Daar vertakte de lijn zich
naar Oostvoorne Strand en naar Hellevoetsluis.
Vanaf Hellevoetsluis kon men het Haringvliet
overvaren naar Middelharnis Haven op Goeree
Overflakkee. Vanaf Middelharnis Dorp liepen
twee RTM-tramlijnen; een naar Ooltgensplaat en
een naar Ouddorp. Ook vanaf Steenbergen naar
Sint Philipsland en op Schouwen en Duiveland
lagen tramlijnen. Deze waren vanaf Rotterdam op
verschillende manieren bereikbaar.

YSM02
Tegenover het station, met wachtruimte en
alcoholvrije (!) restauratie, waren een aantal - in
2009 afgebroken - cafés gevestigd waar de
wachtende tramreizigers ook iets sterkers konden
‘gebruiken’. Twee van deze cafés heetten
toepasselijk 'De Stoomtram' en ‘Het Numansdorps
Koffiehuis’, later ‘Café Numansdorp’.

YSM01B
De monumentale ingang van het station.
Nadat het gebouw nog enige jaren uitsluitend als
busstation van de RTM fungeerde, was het daarna lange
tijd als Dienstencentrum (=deelgemeentehuis)
van Feyenoord in gebruik. Nu is het een galerie met de
toepasselijke naam ‘Het Tramhuis’

.
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YSM01C
Aan de zuidelijke zijkant is nog een stuk
muur, de z.g. Chinese muur, bewaard
gebleven die het Entrepotterrein hermetisch
van de openbare weg afsloot. Helaas is het
stuk overgebleven muur te diep in de
huidige bestrating verzonken. Wel opvallend is dat de huidige bestrating aan de
vroegere perronhoogte is aangepast. Tussen
het perron en de muur lagen twee sporen.

Op Hillesluis splitsen de tramlijnen zich richting Hoekse Waard en Voorne en Putten.
We volgen eerst de laatste lijn tot aan de Spijkenisserbrug.
YSM03
Aan het begin van de Putselaan in
Rotterdam Zuid , net voorbij de kruising
met de Hilledijk lag de halte Hillesluis.
Het perron begon ongeveer waar nu de
bovenleidingsmast tussen de sporen staat.
Oorspronkelijk lagen hier in de brede
middenberm - deze liep tot aan de heg
rechts - vijf sporen; twee van de RET
(tramlijnen 2 en 12), twee RTM-sporen na de halte begon het enkelspoortraject en een NS-spoor naar de Waalhaven. Er
ligt in deze ooit drukke straat nu alleen
nog dubbelspoor van de RET dat slechts
als remise- en omleidingsspoor dienst
doet. De laan was speciaal voor de vele
sporen breed aangelegd.

YSM04
Op de vrije trambaan op de voorgrond lag het
enkelsporige RTM-baanvak als straatspoor
midden op de Boergoensestraat.
Waar nu de tram van lijn 2 op de
Boergoensevliet stopt lag in de RTM-tijd aan
beide zijden van een stuk dubbelspoor de
lange perrons van de halte Boergoensevliet.
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YSM05
Behalve dat de stoom- en dieseltrams van
de RTM nu elektrische trams van de RET
zijn, is aan de Boergoensevliet in 40 jaar
betrekkelijk weinig veranderd

YSM06A en B
Tussen de halte Boergoensevliet en
halte Zuidhoek is in 1947 het spoor
verdubbeld. Even voorbij de kruising
met de Korperweg, deze weg ligt
tussen de Groene Kruisweg en de
Waalhaven, lag over de boezem een
trambruggetje. Bij de spoorverdubbeling is naast de al bestaande brug
links vanaf de Korperweg gezien,
een tweede brug gebouwd. Tussen de
bruggen en de Korperweg ligt nog
een stukje tramdijk. Naast de dijk ligt
nu een vrij nieuwe afwateringssluis.
Op de tramdijk staat het bedieningsgebouwtje. In de richting Rhoon is
kort na de bruggen de tramdijk
afgegraven. Daar bevindt zich nu een
waterberging waarop de boezem
uitkomt. De berging dient tevens als
vijver voor het bejaardenhuis
Sonneburgh dat daar achter ligt.

p
p
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YSM07
Kort voor de gemeentegrens tussen
Rotterdam en Rhoon begon de RTM-lijn
langs de Groene Kruisweg te lopen. Tot
Spijkenisse liep de lijn vanaf Rotterdam
rechts langs deze weg en daarna tot
Oostvoorne aan de linker kant. Nabij de
gemeente grens lag langs het tramtracé
het nu al lang niet meer in gebruik zijnde
zwembad ‘De Tramput’. Het was ooit
een zandafgraving ten behoeve van de
aanleg van de trambaan. Nog steeds is
het restant van het zwembad terug te
vinden. Tot voor kort werden de
vroegere badhokjes gebruikt voor
paardenstalling. Nu wordt het in gebruik
gesteld als opvangbassin bij
wateroverlast.

YSM08
Deze afbeelding nabij Rhoon,
genomen richting Rotterdam met op
de achtergrond het ANWB
Wegenwachtstation, toont de
Achterdijk. Deze ligt hier op de
voormalige trambaan. Voordat de
Groene Kruisweg verbreed werd
lag de Achterdijk meer naar rechts.
Iets verder op kruiste de tram de
Rijsdijk waar een stopplaats was.
(foto Eric van der Reiden)

YSM09
Deze foto is genomen vanaf de
voormalige overweg waar de tram
de Achterdijk in Rhoon kruiste.
Het voedpad ligt op de voormalige
trambaan. Het pad komt bij de
Shell benzinepomp langs de
Groene Kruisweg uit. Verderop ligt
het metrostation Rhoon. Op die
plek lag vroeger het tramstation
Rhoon.
(foto Eric van der Reiden)
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YSM10
Het vroegere tramstation Poortugaal is
nu eetcafé ‘De Magneet’. Waar nu de
wegberm ligt lag vroeger een middenperron tussen twee sporen in. Waar nu
een parkeerplaats ligt, rechts
gedeeltelijk te zien, lagen los- en
laadsporen waar ook een kolenhandel
zijn opslag had. De bevoorrading van
de kolenhandelaren op de Zeeuwse- en
Zuid-Hollandse eilanden werd vroeger
vrijwel altijd door de tram verzorgd.

YSM11
Nabij het kerkje van Hoogvliet met
op de achtergrond de via een viaduct
over de Achterweg lopende Groene
Kruisweg. Daarvoor zijn de twee
landhoofden van het vroegere
tramviaduct zichtbaar. Rechts
daarvan begon het emplacement van
het tramstation Hoogvliet. (In 2009
zijn t.b.v. de aanleg van een rotonde
de landhoofden gesloopt.)

YSM12
Het vroegere tramstation Hoogvliet langs
de Groene Kruisweg. Rond 2008 is het
een gemeentelijk monument van
Rotterdam geworden. Over het vroegere
emplacement loopt nu een rijwielpad van
en naar de Spijkenisserbrug,
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YSM13
De kop van de oorspronkelijke
Spijkenisserbrug aan de Hoogvlietse kant
waar vroeger aan de rechterkant de
tramlijn over liep. Het overige
wegverkeer maakte ook van deze smalle
brug gebruik. De brug was lang de enige
vaste oeververbinding met Voorne en
Putten. Ook het wegverkeer van en naar
Goeree Overflakkee ging grotendeels
over deze brug. De brug was eigendom
van de RTM. Links voormalige
brugwachterswoningen.

Vanaf dit punt wordt de tramlijn naar de Hoekse Waard tot aan de Barendrechtse brug gevolgd.

YSM14
Op de kop van de Beijerlandselaan in
Rotterdam Zuid bevindt zich nu een
bomenrij op de plaats van de voormalige
halte Hillesluis van de RTM-stoomtramlijn naar Numansdorp Haven. Rechts de
tramsporen van de RET-tramlijnen 20 en
25. Vroeger toen de RTM hier nog reed
lagen er de tramsporen van RET-tramlijn 3.

YSM15
Deze bomenrij staat op de plek waar
vroeger het middenperron van de
tramhalte Dordtsestraatweg lag.
Sinds een paar jaar rijdt hier de
elektrische tramlijn 25 van/naar
Barendrecht Carnisselande.
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YSM16
De RTM-tram boog vanaf de
Dordtsestraatweg (op de
achtergrond, heet nu Pascalweg)
naar rechts en stak gelijkvloers de
havenspoorlijn (van links naar
rechts) over. Naast de tramlijn is nu
hier ook het havenspoor verdwenen,
dit i.v.m. de ingebruikname van het
stuk Betuweroute langs de A15 van
en naar de Europoort. Op beide
voormalige tracés zijn nu fietspaden
aangelegd.

YSM17
Het voormalige tracé van de RTMtramlijn richting Barendrecht gezien.
Naast de witte woning op de
achtergrond lag tot 1956 de tramhalte
Achterweg. Op de voorgrond nogmaals
de vroegere kruising tussen het
havenspoor en de tram.

YSM18
De ijzeren golfplaten abri uit 1898 van de
RTM-halte Achterweg is na de opheffing
van de tramlijn nog lang in gebruik
gebleven als schuilhut voor kleinvee. Hij
stond tussen struiken en bomen op de plaats
waar op de vorige foto een berg zand ligt.
De abri bevond zich in een zeer slechte
conditie. Zo was in 2004 het dak geheel
doorgebogen wegens een door een storm
omgevallen boom. Rechts van het witte
huis op foto YSM15 was ook de betonnen
voet van de abri toen nog aanwezig.
(Tijdens de aanleg van het fietspad zijn
zowel de abri als de betonnen voet naar
onbekende bestemming afgevoerd).
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YSM19
Tussen de voormalige tramhalte (op de achtergrond)
en de onderdoorgang Betuweroute en A15 bevindt
zich op de oude trambaan een fietspad naar
Barendrecht.

YSM20
Vanaf het tunneltje loopt het fietspad verder
over het oude tracé. De fotograaf staat met
zijn rug naar een flatgebouw aan de
Voordijk. Op de plek waar nu het flat staat
lag vroeger het tramstation Barendrecht
Voordijk. De foto is genomen in de richting
van de A15 en Betuweroute.

YSM21
Na de Voordijk volgt het fietspad de trambaan
in de richting van de Middeldijk. Het laatste
stuk voor de Middeldijk is het vroegere tracé
verdwenen. Pas vlak voor de dijk is de
voormalige trambaan weer terug te vinden.
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YSM22A
Direct na de dijk lag het emplacement van
Middeldijk waar een zijlijn naar
Zwijndrecht aftakte. Links lag een
sporendrie-hoek. Deze driehoek maakte
het mogelijk trams rechtstreeks van of naar
Rotterdam, Numansdorp of Zwijndrecht
door te laten rijden. Het fietspad volgt min
of meer de toegangsweg naar het station.
Het hoofd-spoor lag rechts en liep
rechtdoor. Het station had drie
perronsporen. Het middelste spoor was het
begin en eindpunt van de lijn naar
Zwijndrecht. Van de beide buitenste
sporen vertrokken de doorgaande trams
naar Numansdorp of Rotterdam. Verder
waren er nog twee opstelsporen en in de
driehoek lagen nog twee los- en
laadsporen. Direct na het huis sloot de poot
van de sporendriehoek van Zwijndrecht
naar Rotterdam of omgekeerd op de
hoofdlijn Rotterdam - Numansdorp Haven
aan.
YSM22B
De zichtbare rietkraag langs een sloot
markeerde de voormalige scherpe boog
van het doorgaande spoor Zwijndrecht Rotterdam. Van rechts naar links is op
de achtergrond nog een rietkraag
zichtbaar. Deze markeert het voormalige
spoor van station Middeldijk richting
Zwijndrecht.

Medio 2010 is de gehele situatie hier veranderd. Na de bouw van woonwijk Lageweide op de weilanden en akkers op
de achtergrond is de driehoek verdwenen. Direct achter de huizen langs de Middeldijk is een brede singel gegraven en
de sloot gedicht. Ernaast ligt een groenstrook waarop wandelpaden zijn aangelegd die de sporendriehoek, echter iets
zuidelijker, aangeven.
In juni 2011 is op deze plek en die van de foto’s YSM 20 C en D het wijkpark Park Lageweide aangelegd. In het park
zijn door de gemeente Barendrecht in samenwerking met o.a. de stichting RTM vijf informatieborden geplaatst over de
functie van station Middeldijk.

YSM22C
Het fietspad volgt de voormalige toegangsweg
vanaf de Middeldijk (op de achtergrond) naar
het station. Op het weilandje links lag het
hoofdspoor met daarnaast een langs het gehele
emplacement liggend opstelspoor. Aan de
andere kant van de toegangsweg lagen in de
sporendriehoek twee los- en laadsporen.
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YSM22D
Waar zich naast het fietspad de bosschage bevindt lag het
eigenlijke station van Middeldijk. Toen de lijn naar
Zwijndrecht nog bestond was het middelste spoor en de
naastliggende twee perrons door middel van een grote houten
overkapping overdekt.

YSM23
Na de kruising van fietspad met de
Boezemweg - sinds 2006 door
middel van een fietstunneltje –
volgen we nu de oude trambaan in
de richting van de vroegere
rijksverkeersbrug over de Oude
Maas, in de volksmond beter bekend
als de Barendrecht-se brug. Naar
links toe is de schoorsteen van de
vroegere wasmachinefabriek ‘Velo’
zichtbaar, al heel lang een bekend
baken in de nog steeds landelijke
omgeving. Nu is het een
bedrijfspand van Miele.

YSM24
Even voor de brug beklom de tram
via de oprit de Achterzeedijk. Ooit
lag er onder aan de dijk een
weggetje, vandaar dat er een viaduct
in de oprit lag. Op de oude pijlers
van het tramviaduct is een betonnen
wegdek met reling geplaatst zodat
het nu als een fietsbrug dient. Na de
kruising met de Achterzeedijk lag de
tramhalte met die naam.
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YSM25
Dit was de toegangsweg naar de
Barendrechtse brug. Rechts lag in
de berm de tramlijn. De huizen links
zijn voormalige brugwachterswoningen. Het schuin geplaatste object
op de achtergrond is een deel van
één van de overspanningen van de
brug als herinnering aan deze
vroegere oeververbinding geplaatst.

YSM26
Het landhoofd aan de Barendrechtse
kant vanaf de Hoekse Waard gezien.
Op het landhoofd staan twee
wachthuisjes. Vanaf hier gezien lag
het tramspoor links in het brugdek.

YSM27
Op het landhoofd aan de
Barendrechtse kant ligt onder de
rechter zitbank tot aan het hek nog
een meter tramspoor. Het is slechts
vaag zichtbaar onder het asfalt.
Daarom is deze foto van het
landhoofd aan de Hoekse-waardse
kant, waar ook nog een meter
tramspoor ligt, afgedrukt.
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Terug naar de Middeldijk in Barendrecht. We beginnen weer bij de spoordriehoek aan de noordkant van het
gelijknamige station. Hier takte de zijlijn naar Zwijndrecht af. Deze lijn eindigde aldaar op het Veerplein nabij het
wagenveer naar Dordrecht. De stoomtram reed op dit traject van oktober 1904 tot april 1941. In dat jaar werd de lijn
op last van de Duitse bezetter opgeheven. Eind 1942 werd de lijn opgebroken. Het vrijkomende materiaal is door de
Duitsers onder andere gebruikt voor een tramspoor ten behoeve van de aanleg en bevoorrading van de
kustverdedigingswerken in het duingebied ten zuiden van Oostvoorne.

YSM22E
Deze sloot markeert en zuidelijke tak - het
spoor liep rechts van de sloot - van de
sporendriehoek vanaf station Middeldijk.
Het station lag links net buiten beeld. De
noordelijke en zuidelijk poot van de
driehoek kwamen, waar nu het hek staat, bij
elkaar.
(Tijdens de bouw van een nieuw woonwijk
in 2008 is deze sloot verdwenen. Nu wordt
het voormalige tramtracé - maar wel verder
naar links - door middel van een wandelpad
aangegeven).
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YSM29
Even voor de Ziedewijdsedijk lag het los- en
laadspoor met veelading van de gelijknamige
halte onder aan de Middeldijk (deze dijk komt
uit op de Ziedewijdsedijk). Daarna beklom
de tram via een helling de Ziedewijdsedijk,
reed over een viaduct waaronder een sloot lag
en stak de dijk haaks over. De fundering van
de pijler aan het einde de oprit van dit viaduct
ligt in de tuin van het huis dat daar nu staat.
(foto Huib Dekker)
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YSM30
Na het oversteken van de dijk bereikte de tram de
halte ‘Ziedewijdsche Dijk’. Pal naast het rechtse
huis lag het perron van de tramhalte. De abri van
deze halte lag aan de overkant van de dijk
tegenover het rechtse huis. Achter het huis reed
de tram over een boogbruggetje - pas in 2000
afgebroken! - dat een sloot naast de Ziedewijdsedijk overspande. Aan beide kanten van de
Ziedewijdsedijk lag dus een viaduct!
De tram vervolgde zijn weg over een dijk die
overging in de oprit naar het tramviaduct over de
spoorlijn Rotterdam - Dordrecht. Het viaduct lag
bij het oudste spoorwegstation van Barendrecht.
Een pijler van dit viaduct is nog tot het einde van
de jaren ’60 blijven staan. Deze moest toen
wijken voor de aanleg van sporen naar het
nieuwe rangeerstation ‘Kijfhoek’.
De Middeldijk begint voor het huis links.

YSM31
Aan de andere kant van de spoorlijn ligt nog
steeds het restant van het openlucht zwembad
van Barendrecht. Deze plas is ontstaan als
zandafgraving. Dit zand was nodig voor de
aanleg van de op- en afritten van het
tramviaduct. Het zwembad werd dan ook ‘De
Tramput’ genoemd. Het wordt al lang niet meer
als zwembad gebruikt en is nu een visvijver.

YSM32A
Ook aan de oostkant van het viaduct liep
de tram over een lage dijk verder. Deze
dijk sloot na een paar honderd meter aan
op de Noldijk. Links naast de garagebox
(liggend achter de huizen van de Noldijk)
is nog steeds een kort stuk tramdijk
aanwezig.
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YSM32B
Het stukje tramdijk vanaf de Noldijk
gezien. Naast de tramdijk liep een
koolaspad naar het zwembad, de enige
toegangsweg er naar toe. De voormalige
tramdijk is nu de toegang naar de
garagebox achter een woning aan de
Noldijk..

YSM33
Het punt waar de tramlijn aansloot op de Noldijk. De
baan liep links in een flauwe boog. Een ijzeren hek dat
zich in de begroeiing bevindt, volgt deze boog (de
begroeiing is in 2006 geheel gesnoeid). Na de lichtmast
begint links de Gebroken Meeldijk. Direct daarna was
de tramhalte Wevershoek, zoals de buurtschap hier
genoemd wordt.

YSM34
Ruim een halve kilometer verderop, aan
het einde van de Noldijk - we zijn nu in
de gemeente Ridderkerk - waar deze op
de Rijksstraatweg aansloot, stak de tram
met een ruime boog naar rechts de
straatweg over. Direct hierna lag de halte
Het Zwaantje, zoals de buurtschap hier
toen heette. Het rijwielpad markeert de
tramlijn. Waar nu de parkeerplaats ligt waar de witte bestelauto op staat - lag het
los- en laadspoor. Na de halte liep de
tramlijn - en nu ook het fietspad - achter
de huizen langs. Ook de linkslopende
sloot volgt nog steeds nauwkeurig het
tracé van de tram.

16

YSM35
Een paar honderd meter na de halte Het
Zwaantje ging de tramlijn in de berm van de
Rijksstraatweg lopen. Ook op dit punt volgt
het rijwielpad precies het voormalige tracé
van de tramlijn.

YSM36
De volgende halte was De Lagedijk. De
Lagendijk - zoals deze officieel genoemd
werd en wordt - was ooit de enige weg tussen
Ridderkerk en Rijsoord. De eigenaar van het
op de achtergrond zichtbare café ‘Bellevue’
(later omgedoopt in ‘De Brokkendoos’, de in
Barendrecht gebruikelijke bijnaam van de
tram. Vanaf medio 2007 heet het restaurant
Bardot) was tevens agent van de RTM. Het
café fungeerde daarom ook als wachtruimte.
Op de plaats waar nu de bushalte ligt met
daar achter het kleine parkeerterrein lag naast
het hoofdspoor een los- en laadspoor met een
losweg. Vooral in het suikerbietenseizoen
was het er een drukte van belang. De sloot
naast de parkeerplaatsen markeert nog steeds
het vroegere emplacement.

YSM37
De voormalige opslagloods - gebouwd in 1918
- van het vroegere vlasverwerkingsbedrijf Van
Nes. Het eigenlijke bedrijf lag achter de loods
aan de wat nu de Waaldijk heet op de plaats
waar nu de nieuwe huizen staan. Links van
deze huizen is nog een voormalig gebouw van
Van Nes zichtbaar dat inmiddels gesloopt is.
Op deze plaats zijn nu eveneens huizen
gebouwd. Links op de voorgrond liep de
tramlijn. Op dit punt stak een zijspoor de
Rijksstraatweg over. Onder de luifel aan de
voorgevel werden de goederen-wagens met
vlas gelost en geladen met het bij Van Nes uit
vlas vervaardigde basisproduct voor de
linnenindustrie.
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YSM38
Vlak voor de brug over de Waal lag links
de halte Rijsoord. Het spoor liep ook hier
waar nu het rijwielpad ligt. Na de halte
stak de tram via een eigen brug de Waal
over. Tussen het spoor en de toen veel
smallere weg lag een smal perron. Ook
hier is de situatie de laatste 100 jaar
nauwelijks gewijzigd. Alleen de weg en
de brug zijn verbreed.

YSM39
Aan de andere kant van de brug, op de
achtergrond rechts niet zichtbaar wegens
de abri, lag de halte Rijsoord. Omdat daar
geen ruimte was voor een los- en
laadplaats lag deze op waar nu de bushalte
is. Ook het zicht op de hervormde kerk, de
huizen daarnaast en het grote witte pand
dat nu het restaurant ‘Hermitage’ is – nog
altijd beter bekend onder de vroegere
naam ‘Het Wapen van Rijsoord’- is sinds
1900 vrijwel onveranderd.

YSM40
Nadat de tram Rijsoord verlaten heeft
naderen we de gemeentegrens van
Zwijndrecht. Op dit punt lag vroeger aan
de linker kant van de weg - net na de
bocht op de achtergrond; we kijken in de
richting van Rijsoord - een tolhuis. Er
was hier een tramhalte met de naam
Tolhuis. De straatweg heet daarna op het
grondgebied van Zwijndrecht de
Langeweg. Wegens de scherpe bocht en
het verder op, direct aan de weg gelegen
huis (tussen de bomen zichtbaar, maar
rond 2007 afgebroken), liep de trambaan
achter het huis langs. De bomen
markeren de vroegere trambaan.
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YSM41
Een paar honderd meter verder op - ter
hoogte van de plantenkwekerij ‘Florensis’wordt de berm breder. Hier lag de halte met
los- en laadplaats Ambachtsche Steeg, naar
de hier beginnende weg die vroeger tussen
de Langeweg en Hendrik Ido Ambacht liep.
De berm, nu een parkeerplaats, en de
naastliggende sloot markeren nog steeds
duidelijk de vroegere tramhalte.

YSM42
Ongeveer anderhalve kilometer verder
kruiste de Lange Weg (de vroegere schrijfwijze) de Kromme Weg. Naar rechts liep de
weg naar H.I. Ambacht en naar links naar
het dorp Heer Oudelandsch Ambacht. Ook
nabij deze kruising lag een tramhalte met
los- en laadspoor. De halte lag even voorbij
de afgebeelde huizen. Ter hoogte van de
rechtse auto waarvan alleen een voorwiel
zichtbaar is, lag het wissel naar het los- en
laadspoor. Dit is nog te zien aan de huizen.
Deze staan namelijk niet even-wijdig aan de
weg, maar volgen de hoek van het vroegere
wissel.
YSM43A
Verderop langs de Langeweg - nu heet dit
stuk hier Rotterdamseweg – liggen de zogenaamde ‘Nieuwe Huizen’ zoals ze in Zwijndrecht bekend staan. De huizen zijn in 1904
tijdens de aanleg van de tramlijn gebouwd
aan een verbreed stuk van de weg. Het is niet
meer na te gaan, maar waarschijnlijk is er
rekening gehouden met de aanleg van een
tramhalte met naast het hoofdspoor een losen laadspoor op deze plek. Het hoofdspoor
volgde de weg, het los- en laadspoor lag in
de inham voor de huizen met daarvoor nog
een smalle straat (we zouden dit nu een
ventweg noemen). Waar de bomenrij staat
lagen vroe-ger, eveneens tussen bomenrijen,
de twee tramsporen. De wisselhoek is links
nog steeds zichtbaar in de hoek die het
trottoir en de haag vormen. De halte was
berucht in Zwijndrecht. Er werden vaak
bakwagens met mest voor de tuinderijen,
vanuit de Hoekse Waard aange-voerd,
geplaatst. Deze veroorzaakten daar een
enorme stank. ‘De Nieuwe Huizen’ werden
dan ook vaak aangeduid als ‘De
Strontsingel’!
19

YSM43B
Nogmaals ‘De Nieuwe Huizen’ met verderop
links de Bethelkerk. Vlak voor deze kerk
stak de tram de Langeweg over en reed
verder achter de huizen aan de rechterkant
van de weg, passeerde de linksliggende
tramremise en beklom via een helling en een
viaduct over de Onderdijksche Rijweg de
Ringdijk. De tram stak daarna via en nauwe
doorgang tussen de huizen haaks de dijk over
en bereikte tenslotte het eindstation op het
Maasplein naast hotel ‘Het Witte Paard’,
gelegen in de nabijheid van het wagenveer
naar Dordrecht. Ten behoeve van de dijkverzwaring is vanaf de Bethelkerk vrijwel
alle oorspronkelijke bebouwing op en onder
de dijk verdwenen. Wel bestaat nog een deel
van het oude Veerplein met daarnaast het
Maasplein waaraan een flatgebouw met de
naam ‘Het Witte Paard’ staat.

YSM44
De plaats op het Veerplein waar vroeger het
wagenveer naar Dordrecht aanlag. Nu is het een
halte van de Dordtse waterbus. Ongeveer op de
plek waar rechts nu de bankjes staan lagen twee
kopsporen van het eindstation van de RTM in
Zwijndrecht.

In 2003 en 2006 zijn de objecten en herken-ningspunten van de voormalige RTM gefotografeerd en geïnventariseerd
door Cor Boelhouwers, medewerker RTM-museum Ouddorp, uit Ridderkerk.
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2. De Hoekse Waard
Tramlijn (Rotterdam -) Blaaksche Dijk - Numansdorp Haven
(met de zijlijn Numansdorp Haven - Zuid-Beijerland):

HW01
Via de verkeersbrug over de Oude Maas nabij
Barendrecht kwam de RTM-stoomtramlijn uit
Rotterdam tussen 1898 en 1957 de Hoekse Waard
binnen. Op het voormalige bruggenhoofd ligt nog
een meter spoor met daar tussenin een
gedenkplaat.

HW02
Na de brug lag de trambaan in de berm rechts. Op
de oprit van brug lag hierlangs een hekwerk,
bestaande uit betonnen paaltjes met daartussen een
soort ijzeren vangrail bevestigd. Slechts een deel
van het hekwerk is nog aanwezig.
Omdat vlak voor de brug de verkeersweg smaller
werd was aan de andere kant van de weg ook een
dergelijk hekwerk geplaatst.

HW03
Het tramtracé lag rechts de berm (nog hierdoor
breder dan de linker berm) van de Boonsweg, de
weg tussen de brug over de Oude Maas en de
Blaaksedijk.
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HW04
Een markant punt in het vrijwel lege landschap
langs de Boonsweg was voor het trampersoneel
het zogenaamde 'huis van de schooljuffrouw'.
Nu ligt het huis enigszins verscholen op het
industrieterrein langs de Boonsweg.

HW05
Het stationskoffiehuis met woning - nu twee
aparte woningen - bij het splitsingstation
Blaaksche Dijk. De tramlijn rechtdoor ging naar
Numansdorp, die met een scherpe boog linksaf
de Blaaksedijk opliep, was de lijn naar Strijen.
Het station Blaaksche Dijk is na de afbraak van
de tramlijnen in 1957 nog tot half 1969 als
busstation in gebruik gebleven.

HW06
Nadat de Blaaksedijk was overgestoken liep de
tramlijn richting Numansdorp met een scherpe
bocht naar rechts de polder in. Na een paar
kilometer bereikte de tramlijn via de
zogenaamde bocht van Vogelaar de Reedijk. Het
tracé lag voor de bosschages achter de boerderij,
liep daar vandaan met een ruime boog achter de
achtertuin van de voorste woning en langs de
heg rechts de Reedijk op, waar vanaf de foto is
genomen.
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HW07A
Even verderop langs de Reedijk
(vaak aangeduid als Platte Reedijk)
lag het tramstation Reedijk. Het
voormalige stationscafé met
agentschap heet nu toepasselijk,
'De Platte Reedijk'.

HW07B
Tegenover het voormalige
tramstation Reedijk staat deze
garagebox met op de deuren een
afbeelding die naar de vorige functie
van het huidige café verwijst.

HW08
Verderop lag aan de Reedijk nog steeds
zichtbaar als een brede berm de los- en
laadplaats 'Louter'.

HV09
De tramlijn stak hier de
Reedijk over en liep een kort stukje in
de linker berm (links langs de bomen).
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HW10
Het tramtracé verlaat de Reedijk en loopt
door de polder links van de sloot naar de
Westdijk (zichtbaar op de achtergrond).
De oprit naar deze dijk is niet meer
aanwezig. Net over de dijk was een
stopplaats van de tram.

HW11
Na de Westdijk liep de trambaan rechts
van de sloot in de richting van het
splitsingsstation Krooswijk. De niet
toegankelijke landbouwweg ligt op de
voormalige trambaan. Achter de
begroeiing op de achtergrond lag het
emplacement van het voormalige
tramstation Krooswijk.

HW12
Net na de Westdijk lag een gemetseld
boogbruggetje over de sloot onder aan
de dijk. Omdat de tuin van het nieuwe
huis ernaast doorgetrokken is tot op
het land achter de sloot, ligt onder de
tuin nu een duiker. Het deel van het
bruggetje naast de tuin is afgebroken.
Het brugdeel aan de andere kant
bestaat nog, maar de boog is
dichtgemetseld.
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HW13
Vlak voor het bereiken van het station
Krooswijk passeerde de tram via een
brug een boezem. De landbouwweg
loopt dood tegen de boezem. Het
voormalige emplacement is nu een
klein bedrijfsterrein. Vanaf het station
kwam de tramlijn via een scherpe boog
op Stougjesdijk uit. De boog met
daaronder een duiker is te zien boven
het einde van de sloot.

HW14
Langs de Stougjesdijk liep de tramlijn op de dijk links in de berm (nu fietsstrook). Na de Blaauwesteenweg tevens halteplaats met los- en laadspoor - tot aan Klaaswaal reed de tram aan voet van de dijk. Het tracé onder
aan de dijk is niet meer terug te vinden. Kort voor Klaaswaal ging de tram weer op de dijk rijden, hier de
Molendijk geheten. In het dorp zelf lag het spoor in de bestrating en reed de tram dicht langs de huizen.
HW15
De trambaan verliet de dijk en ging
de Rijksstraatweg richting
Numansdorp volgen. Net buiten het
dorp lag het station Klaaswaal met
café - onherkenbaar verbouwd
bestaat het nog - met agentschap met
als uitbater de heer Koster. Curieus
is dat men in Klaaswaal meestal
sprak over 'halte Koster'. Na
Klaaswaal bleef de tramlijn in de
berm van de toen bochtige
Rijksstraatweg lopen. Wel liep de
tramlijn hier een stuk aan de
rechterkant van de weg.
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HW16
Bij Middelsluis Hooiterrein lag een
tramemplacement met een zijspoor
naar de gasfabriek van Numansdorp. De benodigde kolen voor de
gasfabriek werden door de tram in
bakwagens aangevoerd. In het naast
het emplacement gelegen café, dat
nu toepasselijk ''t Wissel' heet, was
een RTM-agentschap gevestigd.
Merkwaardig was hier geen halte,
deze lag een stukje verder op
richting Numansdorp.

HW17
In Numansdorp ging de Rijksstraatweg over in Burgemeester de Zeeuwstraat en daarna in het centrum werd het
de Voorstraat, waar de tramlijn weer aan de linkerkant van de straat ging lopen. De spoor lag hier in de bestrating,
richting haven dus tegen het verkeer in. Bijna aan het einde van deze straat ligt rechts een pleintje met daar achter
een voetgangersbrug, oorspronkelijke de trambrug over de Oude Haven. De tram reed via een krappe boog
rakelings langs een winkel op de hoek dit pleintje op. De winkelier moest als de tram passeerde zijn zonnescherm
ophalen! De landhoofden van de huidige brug zijn nog de originele van de trambrug.
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HW18
Na de brug lag De Zomp.
Nu een parkeerplein maar
ooit een los- en laadplaats.
van de tram. De tram reed
daarna verder aan de voet
van de Molendijk in de
richting van Numansdorp
Haven.

HW19A
De tramlijn ging vlak voor Numansdorp Haven via een oprit de Molendijk op en ging via boog naar links het
terrein van de veerhaven op. Op de Molendijk liep een spoor rechtdoor om daarna via een afrit verder aan de voet
van de dijk richting Zuid-Beijerland te gaan lopen. Op dijkhoogte lag tussen de twee sporen een verbindingsboog
zodat trams ook rechtstreeks vanaf het station Numansdorp Haven richting Zuid-Beijerland of omgekeerd konden
rijden. De drie sporen vormden samen een sporendriehoek. Indien nodig kon hier trammaterieel gekeerd worden.
Bij de sporendriehoek aan de kant van de dijk stonden acht RTM-dienstwoningen Deze buurtschap werd in
Numansdorp 'De Achthuizen' genoemd.
De poot van het spoor van en naar Numansdorp Dorp liep langs de huidige toegangsweg naar een verderop
liggend bedrijf.
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HW19B
De poot in de sporendriehoek in
de richting Zuid-Beijerland is de
richel waarachter het paard
loopt.

HW20
Het bedrijf op het haventerrein is
gevestigd in de voormalige busgarage
van de RTM. Deze is na de opheffing in
oktober 1957 van de tramdiensten in de
Hoekse Waard gebouwd op de fundering
van de voormalige tramremise. Het dak
van de garage wordt o.a. gesteund door
een aantal binten afkomstig uit
afgebroken RTM-remises. Bijzonder is
dat de garagedeuren nog steeds in het
oorspronkelijke RTM-patroon zijn
geschilderd.

HW21
Achter de garage staan 8 vrij nieuwe
woningen. De bestrating voor de woningen
bestaat voor een deel uit de blauwgrijs
geglazuurde klinkers die de RTM veel voor
de bestrating op emplacementen gebruikte.
Verderop langs de haven lag het
tramstation met een groot emplacement
met daarnaast de steigers naar de
veerboten. Vanaf hier vertrokken of
arriveerden de veerboten naar of uit
Willemstad en Zierikzee (tot 1931 via
Ooltgensplaat). De voormalige tramhaven
is nu als jachthaven in gebruik.
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HW22
Terug naar de tramlijn richting Zuid-Beijerland. Vanaf de Molendijk liep de tramlijn tot aan het eindstation even buiten
het dorp Zuid-Beijerland steeds aan de voet van eerst de Molendijk en vlak voor Zuid-Beijerland de Schenkeldijk. Aan
het einde van de laatste dijk lag het eindstation met aan de overzijde van de dijk een café, lokaal bekend als het café van
Wim Tieleman. Het was niet het officiële tramstation van Zuid-Beijerland. De plaatselijke agent was de petroleumman
Leen van der Burg, wonend schuin tegenover het station aan de Schoutsdijk. Na het station eindigde de Schenkeldijk in
een driesprong. Naar rechts liep de Schoutsdijk en naar links de Dorpsstraat.

HW23
De loods rechts staat op het voormalige tramemplacement van eindstation Zuid-Beijerland.
Rechts is net zichtbaar het café waar ten tijde van de tram reizigers konden wachten tot de tram vertrok.
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Tramlijn Blaaksche Dijk - Strijen

HW24
Vanaf het splitsingsstation Blaaksche Dijk liep de tramlijn rechts in de berm op de Blaaksedijk tot aan de stopplaats
Blaaksche Dijk Tol. Hier takte het raccordement (goederenspoor) naar Suikerfabriek Puttershoek af. Het spoor er naar
toe lag grotendeels in de bestrating van de dijk, de Rustenburgstraat zoals deze dijk (nu) heet.
De tramlijn richting Strijen bereikte via een afrit met daarna een boog de Groenweg. De afrit en de boog zijn nog
steeds zichtbaar.
Opvallend is dat veel bushaltes in de Hoekse Waard op de zelfde plaats als de voormalige tramhaltes liggen.

HW25
Het tramspoor volgde de Groenweg tot de
huidige Sportlaan. Aan de overkant van de
Sportlaan loopt het voormalige tramtracé
nog duidelijk zichtbaar als voetpad tussen
twee slootjes door. Ter oriëntatie: de oude
trambaan ligt links naast de nieuwe
begraafplaats.
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HW26
Het voetpad loopt verder over het
voormalige trambruggetje over een
sloot naast de Boezemvaart. Het is
een standaard RTM-bouwwerk.
Typerend hierbij zijn de afgeronde
kanten in de gemetselde
landhoofden.

HW27
Pal daarachter ligt de
voormalige tramdraaibrug over
Boezemvaart. Het is nu een
vaste brug geworden waarover
nog steeds het zelfde voetpad
loopt. Het huidige brugdek
wordt door de twee oorspronkelijke landhoofden en het draaipunt in het midden gedragen.

HW28
Direct daarna stak de tram de Hoeksedijk
over. Daarna volgde in een grote boog de afrit
naar het polderniveau. De vorm van de boog
is nog steeds achter de bomen zichtbaar.
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HW29A
Daarna volgde het station Puttershoek. Het
lag op geruime afstand van het dorp. Het
voormalige stationsgebouw Puttershoek lag
langs de toegangsweg vanaf de Hoeksedijk
en schuin ten opzichte van het spoor. In het
stationsgebouw was ook het agentschap
gevestigd. Het is nu verbouwd tot woning,
heeft ander gevels gekregen, maar is nog wel
als het voormalig station Puttershoek
herkenbaar.

HW29B
Het tracé onderaan de Hoeksedijk richting Puttershoek is nog steeds zichtbaar en verbreedt zich in de richting van het
station. Dit geeft de contouren van het voormalige emplacement aan. Op de achtergrond is het voormalige
stationsgebouw zichtbaar.

HW30
Verder reed de tram tot Maasdam aan
de voet van dijk achter de huizen langs.
Even voor het viaduct onder de
Provincialeweg N217 door houdt het
nog zichtbare deel van de trambaan op.
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HW31
Na de 's Gravendeelseweg duikt de
trambaan weer op; een zijstraat van
deze weg door Maasdam heet de
Trambaan en ligt op het voormalige
tramtracé. Op dit gedeelte lag de
stopplaats Maasdam met abri en een
los- en laadspoor. Er was geen
stationsgebouw aanwezig. Na de
Smidsweg overgestoken te zijn, ligt
het voormalige tramtracé op een
bedrijfsterrein.

HW32
Daarna liep de trambaan langs de
boezem om vervolgens in een vrijwel
kaarsrechte lijn tot Strijen door te
lopen. Op de voormalige trambaan
ligt nu de provinciale weg N491.
Deze weg wordt eveneens de
Trambaan genoemd.

HW33
Als herinnering aan de tram staan in
het midden van de rotonde vlak voor
Strijen een viertal spoorstaven recht
omhoog waarbij de uiteinden elkaar in
de lucht raken. Er onder liggen in de
aslengte van de weg een aantal
bielzen. Ook in het dorp Strijen heet
de doorgaande weg Trambaan.
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HW34
In Strijen zelf lag aan de Achterstraat het tramstation. Het fraaie stationsgebouw bestaat nog steeds. Nu is er een
eetcafé in gevestigd met de naam 't Tramhuis. Het emplacement lag links naast het station. Hierna liep de trambaan
nog een paar kilometer verder door naar de eindhalte Strijen Haven aan de Steenplaats (het eindstation met remise lag
aan de huidige Schelpweg tegenover de werkplaats met winkel van de toen ook al aanwezige fietsenmaker).Van dit
laatste stuk is niets meer terug te vinden.

Tramlijn Krooswijk - Goudswaard

HW35
De tramlijn richting Oud-Beijerland stak na
station Krooswijk de Stougjesdijk over en
reed daarna rechtdoor de Oud-Beijerlandsedijk op. De tramlijn lag links in de berm.
Deze ging in de bebouwde kom van OudBeijerland over in de Oostdijk en daarna in
de Molendijk. Het spoor lag op deze dijken
rechts in de bestrating. De tramhalte OudBeijerland lag bij het Havenplein tussen de
Oostdijk en Molendijk.
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HW36
Ook in Oud-Beijerland was een los- en
laadfaciliteit. Naast de winkel van Blokker
aan de rechterkant van de Oostdijk ligt een
afrit. Deze afrit was ooit de afrit van het
goederenspoor naar de haven. Bij de haven
lag een omloopspoor. Op dit goederenspoor
werd dagelijks een goederenwagen
neergezet met de stukgoederen die door het
plaatselijk agent moesten worden behandeld.
Deze belaadde op zijn beurt de
goederenwagen met stukgoederen die bij
hem ter verzending waren aangeboden.

HV37
Na de Molendijk draaide het tramspoor met een scherpe boog naar links de Zinkweg op. In deze boog lag een wissel
met een spoor dat rechtsaf boog. Dit was de spooraansluiting van de Zuid-Hollandse Beetwortelsuikerfabriek.
Na de scherpe boog liep het spoor een kort stukje aan de rechterkant van de Zinkweg (de Zinkweg is een binnendijk).
Na dit korte stukje stak het tramspoor de weg over en ging vervolgens aan de linker kant lopen. Direct na dit punt lag
de halte Polderpad. Vanaf het pad onder aan de dijk werd via een nog steeds aanwezige stenen trap met een ijzeren
leuning in het midden de stopplaats bereikt (op de foto rechts van het zebrapad).
Na een paar kilometer werd het dorp Zinkweg bereikt. Vlak voor het dorp was de stopplaats met een los- en
laadplaats. Direct daarna stak de tram de dijk over en reed via een afrit en een scherpe boog met daarna een vrijwel
recht tracé door de polder naar Nieuw-Beijerland. Van dit laatste stuk is wegens de herverkaveling vrijwel niets meer
terug te vinden.
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HW38
De tramlijn liep dwars door het dorp
Nieuw-Beijerland. De tramhalte lag midden
in het dorp, op een vrije baan aan de
Kerkstraat, links op de huidige parkeerstrook.

HW39
Na de stopplaats stak de tram de Voorstraat
over en reed tussen de huizen door in de
richting van de Oudendijk. Even voor de
dijk lag langs de Damsteeg de los- en
laadplaats van Nieuw-Beijerland. Het tracé
tussen de Voorstraat en de Damsteeg ligt er
nog, Het is nu een fiets- en wandelpad met
de toepasselijke naam Tramlijn.

HW40
Tot aan de Oosthoeksedijk (nu heet deze weg
de Oosthoek) lag de trambaan naast de
Oudendijk. Het tracé lag niet aan de voet van
de dijk maar rechts naast de sloot langs het
bouwland.
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HW41
Na de Oosthoeksedijk liep het tramtracé
met een ruime bocht door de polder naar
Piershil. Van het tracé en de halte
Piershil is vrijwel niets meer terug te
vinden, dit wegens de ruilverkaveling en
de aanleg van een nieuwe weg tussen
Zuid-Beijerland en Piershil. Alleen in de
polder bij Oud-Piershil is nog een stukje
tracé in het weiland rechts direct naast de
sloot zichtbaar.

HW42A
Na Piershil reed de tram aan de voet
van de Molendijk tot aan het
eindstation Goudswaard. Op een
groot deel van het voormalige
stationsterrein is nu een autobedrijf
gevestigd. Wel staat de voormalige
busgarage van de RTM er nog (het
stenen gebouw in het midden). Deze
is ooit op de fundering van de
tramremise gebouwd. Nu is het een
deel van een manege.

HW42B
Tussen de Molendijk en het
tramstation lag deze nog steeds
aanwezige keienweg.
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HW42C
Vlak voor de manege ligt nog een stukje bestrating met de typische blauwgrijs geglazuurde straatklinkers die de RTM
veelal op stationsemplacementen gebruikte.

Het onderzoek naar de nog bestaande RTM-objecten en herkenningspunten in de Hoekse Waard is door
Cor Boelhouwers uit Ridderkerk met medewerking van Henk Ontrop uit Renesse, oud medewerker bij de RTM, in de
zomer van 2008 uitgevoerd. Beiden zijn werkzaam als vrijwilliger bij het Museum v/h Rotterdamsche Tramweg
Maatschappij in Ouddorp.
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3. Voorne en Putten

RTM-tramlijn (Rotterdam -) Spijkenisse - Hellevoetsluis

VP01
Over de Oude Maas ligt tussen Hoogvliet en Spijkenisse een verkeersbrug. Deze brug is voorafgegaan door een
in 1903 voltooide trambrug, eigendom van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. Ook het - toen nog
weinige - wegverkeer mocht van de brug gebruikmaken. Vanaf 1904 reed de stoomtram over de brug naar
Spijkenisse en vanaf 1905 kwamen de lijnen naar Hellevoetsluis, met de aansluitende veerdienst naar
Middelharnis Haven op Goeree Overflakkee, en naar Oostvoorne in dienst. Al heel snel na de tweede
wereldoorlog bleek de brug veel te smal voor het snel toenemende verkeer. Pas in het begin van de jaren '70
werd besloten een nieuwe brug te bouwen. Na de ingebruikneming van de nieuwe brug in 1978 zijn de
landhoofden met de brugtoegangspoorten en de brugwachterswoningen aan beide zijden van de oude brug als
herinnering blijven staan. De oprit naar de oude brug staat in Spijkenisse bekend als de Tramdijk.
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VP02
Dit is nabij het kruispunt Groene
Kruisweg/Stationsstraat in Spijkenisse.
Het fietspad links naast de bomerij is
het voormalige tramtracé richting
Spijkenisser brug. Ook de latere
busbaan richting brug lag op de
voormalige trambaan.

VP03
Het emplacement van tramstation Spijkenisse,
waarvan niets meer is terug te vinden is nu
volgebouwd met kantoren. Na het station lag
een stukje dubbelspoor. Vanaf de
Hekelingseweg gezien ligt langs de Groene
Kruisweg een brede groenstrook met daarin
even verderop twee evenwijdig liggende sloten.
Tussen deze sloten lag tot begin 1966 het dubbelsporige tramtracé. Even na de huidige
Hekelingseweg splitste de tramlijn zich in een
lijn naar Hellevoetsluis en een lijn naar
Oostvoorne. Tussen de Hekelingseweg en het
Baljuwplein ligt links van de Groene Kruisweg
een groenstrook. Aan de achterkant van deze
groenstrook ligt een sloot (een stuk van de sloot
is onderbroken door een parkeerterrein). Langs
deze sloot lag de trambaan naar Hellevoetsluis.

VP04
Net nog in Spijkenisse wordt naast de
Baljuwweg tussen de bebouwing van het
industrieterrein Molenwatering het
voormalige tramtracé weer zichtbaar in de
vorm van een fietspad. Dit fietspad,
ongeveer 14 km lang, volgt de oude
trambaan tot in Hellevoetsluis. Het tracé is
bewaard gebleven omdat er een aantal
leidingen in liggen. Aan het begin van het
fietspad lag de trambaan iets meer naar
rechts langs de net zichtbare sloot. Deze
sloot ligt namelijk precies in het verlengde
van de sloot achter de groenstrook langs de
Groene Kruisweg.
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VP05
Na het passeren van de
Malledijk, vroeger een stopplaats
van de tram, reed de tram het
weidse polderlandschap richting
buurtschap Biert in. Het eerste
stuk is nu omzoomd door bossen.
Het rijwielpad heet binnen de
gemeente Spijkenisse de
Rietbroekweg.

VP06
Na een paar kilometer kruiste de
tram de Slikweg. Vroeger was daar
een los- en laadplaats hetgeen nog
aan de brede berm te zien is.

VP07A
Na de halte Biert met los- en
laadplaats, ligt een bruggetje.
Oorspronkelijk was dit een
trambrug.
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VP07B
Nogmaals het bruggetje bij Biert met
het fietspad op het voormalige
tramtracé richting Zuidland.

VP08A
Na een aantal kilometers wordt
Zuidland bereikt. De dijk die in het
centrum gekruist wordt heet de
Stationsweg. Het vroegere tramtracé in
Zuidland vanaf de dijk in de richting
Biert gezien. De parkeerplaatsen rechts
liggen op het voormalige
stationsemplacement.

VP08B
De parkeerplaats heeft toepasselijk als
straatnaam 'Het Perron'. Zuidland had
ooit een stationsgebouw, met daarin een
café en agentschap, liggend in de
richting Hellevoetsluis links aan de
overkant van de dijk, maar het is een
paar jaar voor het einde van de
tramdiensten afgebrand.
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VP09
Even verderop in Zuidland, in de
richting van Hellevoetsluis, wordt de
Beeldsweg gekruist. Hier wordt een
voormalige trambrug weer als
fietsbrug gebruikt.

VP10
Tussen de Beeldsweg en de
Ruigendijk ligt midden in de polder
eveneens een voormalige trambrug
die nu als fietsbrug wordt gebruikt.
(foto Eric van der Reiden)

VP11
Na een paar kilometer kruist het
fietspad de Ruigendijk, tevens een
buurtschap met deze naam. Ook dit was
een stopplaats en tevens een los- en
laadplaats van de tram.
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VP12
De voormalige trambaan
vanaf de Ruigendijk in de richting
Oudenhoorn.
De tram stak haaks de wegen over.
Voor de verkeersveiligheid zijn er
echter in het fietspad aan beide zijden
van de kruisingen slingers
aangebracht.

VP13
De voormalige trambaan kruist even
voor Oudenhoorn de Eeweg.
In de tramperiode waren er in de polders
nog vrijwel geen bosschages. Nu loopt
het fietspad afwisselend langs akkers,
weilanden en door bosjes.

VP14
Tussen de Eeweg, op de achtergrond net
zichtbaar, en de Voorweg in de richting
van Oudenhoorn ligt dit voormalige
trambruggetje in het fietspad.
(foto Eric van der Reiden)
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VP15
Net buiten de bebouwde kom van
Oudenhoorn lag aan de
Hollandseweg het plaatselijke
tramstation. Het rechts liggende
fietspad is de voormalige trambaan.
(foto Eric van der Reiden)

VP16
Even verder op kruiste de tram de
Molendijk. Het hier nog aanwezige
bruggetje is niet de voormalige
trambrug, maar een nieuw gebouwd
exemplaar dat wel op de plaats van de
oude brug ligt.

VP17
Even later worden de nieuwbouwwijken van
Hellevoetsluis bereikt. Het fietspad op het
voormalige tramtracé heet hier heel toepasselijk
het Trambaanpad.
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VP18
Ook binnen de bebouwde maakt het
fietspad voor een kruising een slinger.

VP19
Vlak voor het winkelhart van Hellevoetsluis, 'De Struytse Hoek', eindigt net na het kruisen van de
Oostdijk het fietspad op De Sprong en blijft het voormalige tramtracé een groot stuk onderbroken.
Op dit punt lag ooit het tramstation Nieuwenhoorn, meestal Vlotbrug genoemd, dit omdat het - nu
voormalige - dorp Nieuwenhoorn aan de andere kant van het Voornse Kanaal lag en met de
Oostdijk was verbonden door middel van een vlotbrug over het kanaal. Op de foto is het voormalige
stationsgebouw met café en agentschap van Nieuwenhoorn te zien.
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VP20
Na het café loopt het fietspad na een
kleine slinger over een fietsbruggetje en
eindigt op de weg De Sprong die langs
'De Struytse Hoek' loopt. Rechts naast
het fietsbruggetje ligt een landhoofd van
een trambruggetje dat hier ooit lag.
Op enkele meters na is tot hier de
tramlijn blijven liggen en is in
november 1979 opgebroken voor de
aanleg van De Sprong,

VP21A
Direct na het winkelcentrum achter
het witte gebouw – de bibliotheek wordt, en nu vlak bij het Kanaal
door Voorne, de voormalige
trambaan weer zichtbaar. Het wordt
niet als fietspad of iets dergelijks
gebruikt. De foto is gemaakt vanaf
de Koedijk die door de tram gekruist
werd.

VP21B
De voormalige trambaan tussen de
Koedijk en 'De Molshoek'.
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VP22A
In de toegangsweg naar het kleine
bedrijventerrein 'De Molshoek' ligt nog steeds
in de voormalige overweg een stuk spoor. Voor
en na de overweg liggen er nog steeds een
aantal bielzen in het nog steeds aanwezige
grindbed van de trambaan. Deze overweg is na
de opheffing van de tramdienst aangelegd door
medewerkers van het RTM-museum. Dit
museum bereed tussen 1968 en 1987 in
Hellevoetsluis met gerestaureerde (stoom)trams
het korte traject tussen de voormalige
tramremise achter de tramhaven en de
Vlotbrug, later ingekort tot 'De Struytse
Hoeck'. Dit museum is na 1987 verplaatst naar
Ouddorp. Nu rijden de museumstoom- en
dieseltrams regelmatig op het nieuw aangelegde
en langere traject langs de Brouwersdam.

VP22B
Een nog net zichtbare biels bij de
overweg van "De Molshoek'.

VP22C
Met een wijde bocht boog de
trambaan van het Kanaal door
Voorne af in de richting van de
Vlasakkerlaan.
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VP23
Even voor de Vlasakkerlaan lag een wissel (de contouren zijn nog zichtbaar op de achtergrond in het
midden tussen de struiken). Het spoor links boog af naar het tramstation Hellevloetsluis. Dit lag rechts aan
de tramhaven waar vandaan de veerboot van en naar Middelharnis Haven aankwam of vertrok. Het spoor
dat rechts af ging splitste zich in een groep sporen naar de kop van de tramhaven en sporen naar de andere
kant van de haven. De groep sporen naar de kop van de haven diende ondermeer om goederenwagens via
steigers met verschillende hoogte - de Haringvliet kende toen nog getijden - op en van platte schuiten met
spoor te plaatsen of af te halen. De sporen aan de andere kant van de haven liepen naar de tramremise. Van
al deze sporen, steigers, gebouwen enz. is niets meer terug te vinden rond de nog steeds bestaande haven.

VP24
Het stationsemplacement is al snel na de opheffing in 1966 grotendeels verwijderd. Wel is het stationsgebouw
nog tot 1980 blijven staan. Ook de remise is in 1966 blijven staan en een aantal sporen zijn blijven liggen. Dit is
in 1967 in gebruik genomen door het toenmalige RTM-museum. Kort na de verhuizing van het museum naar
Ouddorp is alles dat nog aan de RTM en het museum met die naam herinnerde, afgebroken. Aan het ooit grote
stationscomplex in Hellevoetsluis verwijst alleen nog het straatnaambordje 'Stationsplein'.
RTM-tramlijn Spijkenisse - Oostvoorne
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In de richting Oostvoorne is tussen Spijkenisse en Geervliet zoveel veranderd dat niets meer herinnert aan het
vroegere RTM-tramtraject.

VP25
Tussen Spijkenisse en Geervliet lag de trambaan langs de Groene Kruisweg. Even voor Geervliet boog het
tramtracé naar links af om verder langs een weg met de toepasselijke naam Stationssingel verder te gaan lopen.
Aan het begin van deze weg lag station Geervliet. Het stationsgebouwtje bestaat niet meer. Het langs deze weg
lopend fietspad is de voormalige trambaan. Aan het einde van de Stationssingel is door de aanleg van een
tweerichtingsbusbaan, met o.a. een vrije kruising, de omgeving van de Groene Kruisweg vanaf Geervliet tot het
Kanaal door Voorne ingrijpend gewijzigd.

VP26
Op deze plek in Geervliet is er in
geen velden of wegen een station of
singel te vinden.
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VP27
Even voor Heenvliet vinden we toch
een spoor van de vroegere tramlijn
terug: het fietspad ligt hier op het
vroegere tramtracé.
(foto Eric van der Reiden)

VP28
Vlak voor Heenvliet passeerde de
tram het riviertje de Bernisse, de
scheiding tussen de voormalige
eilanden Voorne en Putten. Het
eetcafé 'De Magneet' dat links van de
weg ligt is het vroegere stationscafé
'De Paardestal'. De uitbater was zoals
bij de meeste tramstations tevens
RTM-agent. In dit geval dus voor
Heenvliet.

VP29
Naast eetcafé 'De Magneet' is een
nog een klein stukje tramtracé
zichtbaar. Een stuk verderop vanaf
het punt waar de busbaan en het
fietspad weer langs de Groene
Kruisweg gaan lopen, ligt het
fietspad op de voormalige
trambaan.
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VP30
Hier lag tot eind 1981 de voormalige
smalle trambrug over het Kanaal
door Voorne, waarvan tot 1962 ook
het overige verkeer gebruikt moest
maken. Zowel het fietspad naar
Zwartewaal als richting Heenvliet
- over het kanaal rechts tussen de
bomen in het midden - ligt op de
vroegere trambaan.

VP31
Op deze plaats lag even na de oude
brug de tramhalte Kanaal door Voorne
met kruisspoor.
Het huidige fietspad loopt met een
wijde boog naar de huidige brug. De
trambaan naar Zwartewaal liep vanaf
de oude brug kaarsrecht door tot aan
de wijde bocht op de achtergrond.

VP32A
De voormalige trambrug over de
Holle Mare bij Zwartewaal is
aangepast als fietsbrug en ligt in het
fietspad langs de Groene Kruisweg.
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VP32B
Nogmaals de voormalige trambrug bij
Zwartewaal. De aan de kant afgeronde
landhoofden zijn typerend voor de
RTM.

VP33A
Direct na het bruggetje stak de tram
de Molendijk over en reed via deze
lage dijk naar het station Zwartewaal.
(foto Eric van der Reiden)

VP33B
Vanaf de Molendijk is de lage tramdijk
duidelijk zichtbaar. Tot voor kort lagen
op de dijk een paar volkstuinen.
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VP34
Het stationsemplacement Zwartewaal
- het houten stationsgebouwtje bestaat niet
meer - lag hier op dit stuk weg en op het
terrein van het bedrijf en nabij de Groene
Kruisweg. Het dorp zelf lag aan de andere
kant van deze weg,
Ook hier zijn weer de bekende blauwgrijze
RTM-klinkers in de huidige bestrating ruim
aanwezig.
(foto Eric van der Reiden)

VP35
Na het station boog de trambaan naar links
af in de richting van de Meeldijk. De
trambaan lag links van de sloot.
(foto Eric van der Reiden)

VP36
Bij de Meeldijk aangekomen reed de
tram rechts in de berm van deze weg.
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VP37
Zowel de trambaan (in het midden)
als de Meeldijk (loopt rechts achter
de boom) beklimmen - beide via een
aparte oprit - na een paar kilometer
een binnendijk. De Meeldijk maakt
een scherpe bocht naar rechts en
kruist de voormalige trambaan.

VP38
De Meeldijk komt uit op de Groene
Kruisweg. De trambaan gaat recht
door en na een ruime boog eindigt
het voormalige tracé kort voor de
N57.

VP39
Ook na de N57 blijft het tramtracé
nog een heel stuk zichtbaar. De foto
laat de baan zien vanaf de Kerkweg
in de richting van de N57.
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VP40
Vanaf de Kerkweg tot het vroegere
emplacement van Vierpolders ligt
langs de Vlaardingenhilleweg
duidelijk herkenbaar het
voormalige tramtracé. Even
voordat de weg op de Nolle
uitkomt, bevond zich het
tramemplacement van Vierpolders.
Op die plek zijn inmiddels enkele
huizen gebouwd.

VP41
Aan de andere kant van de Nolle bevindt
zich het voormalige stationscafé van
Vierpolders met agentschap van de RTM.

VP42
Vanaf station Vierpolders tot Brielle liep
de tramlijn langs de Hossebosdijk op de
plaats waar nu het fietspad ligt.
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VP43
Aan het einde van de Hossebosdijk ligt nu
een klein bedrijventerrein. Even voor het
Spui kwam de trambaan weer naast de
Groene Kruisweg te lopen. Kort voor station
Brielle passeerde de tram het Spui via een
brug. Deze brug wordt nu in sterk
aangepaste vorm als fietsbrug gebruikt.

VP44A
Het voormalige station Brielle vanaf
de Spijkenisser kant gezien.

Het nog in de fraaie, oorspronkelijke
stijl behouden stationsgebouw van
Brielle. Er zit nu een Chinees
restaurant in dat er achter uitgebreid
is met een vrijwel onopvallende
uitbouw. Het stationsgebouw is
wegens de vroegere Vestingwet
opgetrokken uit hout, d.w.z.
gebouwen die in schootsveld van een
vesting lagen moesten in oorlogstijd
snel afgebroken kunnen worden en
mochten daarom alleen uit hout
opgetrokken zijn. Waar nu de straat
en de parkeerplaatsen voor het
restaurant liggen, lag vroeger het
stationsemplacement van Brielle.

VP44B
Station Brielle aan de Oostvoornse
kant.
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VP45
Gezicht op de brede berm langs
de Schrijversdijk (de Groene
Kruisweg gaat na Brielle zo
heten) vanaf de Prinsen Stee
met in de verte de kerktoren van
Brielle. Vanaf Brielle lag in
deze berm tot vlak voor de
kruising met de Ruggeweg ooit
de trambaan.

VP46A
De nog steeds bestaande boerderij
Prinsen Stee.

VP46B
Nabij de boerenhoeve lag langs de
Schrijversdijk gezien in de richting
Oostvoorne de halte Prinsen Stee
met een los- en laadspoor. Het
laatste werd voornamelijk tijdens de
bietencampagne gebruikt. Na 1949
was de halte ook bekend onder de
naam Kruininger Gors, een groot
vakantiepark dat na een fikse
wandeling vanaf de halte bereikbaar
was.
(foto Eric van der Reiden)
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VP47
Iets verderop, kort voordat de
Schrijversdijk een bocht naar rechts
maakt en kort voor het punt waar rechts
de Ruggeweg begint, liep de trambaan
op enige afstand van de Schrijversdijk
links langs de Langeweg door de polder.
Het tramtracé is nog duidelijk zichtbaar.
Rechts daarvan (links van de sloot)
liggen restantent van de inmiddels
verdwenen Langeweg. Op de achtergrond het Oostvoornse bedrijventerrein
‘De Pinnepot’. De foto is genomen
vanaf het punt waar de tram de
Ruggeweg overstak.
(foto Eric van der Reiden)

VP48
Op 'De Pinnepot' lag de tramlijn links op
de weg.

VP49
Na de 'De Pinnepot' - tot hiertoe liep
ooit de Langeweg - wordt het
voormalige tracé links langs de sloot
weer zichtbaar. Verderop ging de
trambaan langs de Brielseweg lopen. De
tram bleef tot het centrum van
Oostvoorne langs deze weg rijden.
De Brielseweg komt met een wijde
boog - de huizen rechts liggen in deze
boog - vanaf de Kleidijk. De Kleidijk
ligt in verlengde van de Schrijversdijk.
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VP50
Dit voetpad ligt vanaf de Molenweg
langs de Brielseweg. Het pad ligt op de
voormalige trambaan.
(foto Eric van der Reiden)

VP51
Voormalige RTM-dienstwoningen langs
de Brielseweg. De beide aangebouwde
garages, keurig in de stijl van de
woningen, zijn pas later aangebracht. Vlak
achter de huizen lag een vrij scherpe boog
in de trambaan in de richting van station
Oostvoorne.
(foto Eric van der Reiden)

VP52
Op achtergrond de Brielseweg met
duidelijk zichtbaar een deel van de
voormalige boog die uitkomt langs de
straat De Ruy. Op het punt waar vanaf de
foto is genomen begon ongeveer het
emplacement van station Oostvoorne.
(foto Eric van der Reiden)
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VP53
Het voormalige stationsemplacement van
Oostvoorne Dorp lag op een terrein dat
plaatselijk bekend stond als 'De Ruy'. De
straat op deze plek is hier naar vernoemd.

VP54
Na het station in het dorp reed de tram
in de zomermaanden door naar het
strand via de Stationsweg, het pleintje
Donselaer - met halte - , de Zeeweg, de
Strandweg en daarna door de duinen
naar het eindpunt op het strand achter
paviljoen 'De Duinrand'.

VP55
De tramlijn lag tussen Oostvoorne Dorp
en Oostvoorne Strand aan de linkerkant
van de Stations- en Zeeweg. Aan de
Zeeweg lag het spoor eerst in de berm
later in bestrating (rechts nog zichtbaar
als parkeerstrook).
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VP56
Bij Hotel Duinoord takte tijdens de
Tweede Wereldoorlog vanaf 1943 t.b.v.
de aanleg van de Atlantikwall door de
Duitsers een goederenspoor af naar het
duingebied tussen Oostvoorne en
Rockanje. Dit spoor liep met een scherpe
boog naar links pal langs het terras van
Hotel Duinoord, volgde verder aan de
rechter kant de Duinoordseweg en ging
daarna het duingebied tussen Oostvoorne
en Rockanje in. Na de oorlog werd in
1945 dit spoor opgebroken. Zie ook
hoofdstuk 6 ‘Aanhangsel’ .

VP57
Vlak voor de boog naar de Zeeweg lag
een wisselplaats. De contouren zijn nu
nog zichtbaar. Tot 1948 was dit het
eindpunt van de tramlijn naar
Oostvoorne Strand.

VP58
Boog in het voormalige tracé tussen
de Zeeweg en de Strandweg ter
hoogte van Hotel Marion. Het is nu
een voetpad. Onder dit pad liggen
soms zichtbaar nog steeds bielzen.
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VP59
In 1948 werd de strandlijn doortrokken
naar 'Het Nieuwe Strand'. Het stukje
tracé tussen Strandweg en het
trameindpunt op het strand is een de
weinige nog zichtbare stukken
voormalige trambaan in het duingebied.
Er moet nog meer aanwezig zijn, maar
door de dichte begroeiing is het
moeilijk te terug te vinden.

VP60
Het trameindpunt lag achter
strandpaviljoen 'De Duinrand'. Dit
paviljoen ligt nu middenin het
duingebied van Oostvoorne. In 40 jaar
is de kuststrook hier wegens allerlei
oorzaken, het dichten van de zeegaten,
de aanleg van de Europoort, de
Maasvlaktes, andere stromingen enz.,
sterk veranderd.
De uitbreiding achter het paviljoen ligt
naar verluid op trambielzen, mogelijk
liggen er zelfs ter versteviging nog
spoorstaven op.

Het onderzoek naar de nog bestaande RTM-objecten en herkenningspunten op Voorne en Putten is door de
Cor Boelhouwers met medewerking van Ad Poortvliet uit Rockanje, oud medewerker bij de RTM, in de zomer
van 2008 uitgevoerd. In 2012 zijn belangrijke aanvullingen aangegeven door Eric van der Reiden uit Brielle.
Allen zijn nu vrijwillige medewerker bij het Museum v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij in Ouddorp.
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4. GOEREE OVERFLAKKEE

RTM-tramtraject Middelharnis Haven – Middelharnis Dorp

GO01
De tramhaven in Middelharnis aan de kop
van de Oosthavenkade met de nog
aanwezige van de ooit twee RTM-steigers.

GO02
Deze dijkcoupure nabij de
Keten werd ook ooit door de
tram gepasseerd. Het huidige
pad is vanaf hier gezien de
voormalige trambaan richting
Middelharnis Dorp.
(foto Eric van der Reiden)
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GO03
Dit stuk van het fietspad, gezien vanaf de
Oudelandsedijk naar de Keten, is een deel
van de voormalige trambaan tussen
Middelharnis Haven en Middelharnis Dorp.
.

GO04
De voormalige trambrug, nu fietsbrug,
over de vroegere kreek ‘De Vlieger’
vanaf de Oudelandsedijk gezien.

GO05
Het fietspad evenwijdig aan de
Prinses Marijkestraat ligt op het
vroegere tramtracé.
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GO06
Tussen de Ring in Middelharnis en
de Koningin Julianaweg ligt nog
steeds de Stationsweg.

GO07A
Op deze plek bij het raadhuis aan
de Koningin Julianaweg lag het
tramstation Middelharnis Dorp.

GO07B
De parkeerplaatsen voor het
raadhuis worden gemarkeerd door
blauwgrijs geglazuurde klinkers.
Deze zijn bij de RTM veelvuldig
gebruikt voor de bestrating van
onder andere de perrons.

66

GO08A
Het pand van Forddealer Iriks BV te Middelharnis
even verderop aan de overkant van de Koningin
Julianaweg is de vroegere tramremise.
De oorspronkelijk vorm is ondanks moderniseringen
nog steeds goed herkenbaar.

GO08B (hieronder)
In de werkplaats zijn nog vier sporen zichtbaar.

GO8C (hierboven)
Bij de receptie is een spoorstaaf in de
vloer zichtbaar

GO7C
In de werkplaats liggen nog vier
sporen.
GO8D
De dakspanten met de typische RTMconstructie zijn nog steeds aanwezig.
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Tramlijn Middelharnis Dorp - Ooltgensplaat

GO09
Wegrestaurant ‘De Tram’ aan de Langeweg is
gevestigd in het voormalige stationsgebouw van
Nieuwe Tonge. Waar nu de weg is lag het perron
met aan beide kanten een spoor. De loods rechts
werd gebruikt voor goederenopslag.
Het bedrijventerrein van Nieuwe Tonge draagt de
naam ‘De Tram’.

GO10A
Even voorbij Oude Tonge is vanaf de
Oudelandsedijk de voormalige trambaan in de
richting Achthuizen zichtbaar. Net voor de auto
(van een volkstuinier) lag het wissel met het naar
rechts afbuigend, eveneens nog steeds zichtbare
spoor naar de haven van Oude Tonge. Het
havenspoor is in 1943 opgebroken.

GO10B
Rechts in het midden nogmaals het afbuigend
havenspoor. De twee sporen lagen beide op een
spoordijk. Tussen de Oudelandsedijk en de
spoordijken lag een lager en braakliggend stuk
grond. Na de watersnoodramp van 1 februari
1953 is dit volgestort met enorme hoeveelheden
aangespoeld huisraad en daarna afgedekt met een
laag grond.
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Vorige bladzijde: een kaart met de loop van het Havenspoor in Oude Tonge.
In het boek ‘De Rotterdamsche Tramweg Maatschappij op de Zeeuwse en Zuid Hollandse Eilanden’ van A. Dijkers staat
dit spoor niet juist ingetekend. Nabij de haven kruiste het spoor de Heerendijk op dijkniveau. De Heerendijk daalde aan
beide kanten weer af naar het polderniveau. Het tramspoor met een omloopspoor eindigde echter op de dijk naast de
haven. Aan de dorpskant van dit emplacement lag volgens oudere inwoners van Oude Tonge een spoor dat afdaalde naar
het havenniveau, dit om per tram aangevoerde goederen, voornamelijk suikerbieten, over te laden op schepen. De afrit
naar de haven ligt er nog steeds. Een zelfde laag liggende loskade vind je nog steeds in Dirksland nabij de vroegere
trambrug over de haven. Ook daar op lag een spoor om de per tram aangevoerde suikerbieten op schepen over te laden.

GO11
Aan de overkant van de
boezem ligt de voormalige
tramdijk richting haven.
De foto is genomen vanaf
de Oostdijk.

GO12
Met een fraaie boog loopt
de voormalige tramdijk
richting Heerendijk (links).
De bomen op de
achtergrond markeren de
begraafplaats van de vele
op 1 februari 1953
verdronken inwoners van
Oude Tonge. Het rechter
gedeelte van de
begraafplaats ligt op de
voormalige tramdijk.
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GO13A
Het voormalige emplacement
lag op de hier bredere
havendijk. Er ligt zelfs nu nog
(spoor?)grind.

GO13B
Een afrit naar het
havenniveau is links nog
steeds zichtbaar. Volgens
verhalen van oudere
inwoners van Oude Tonge
lag hierop een tramspoor
dat naast de haven uitkwam.
.

GO14
Vanaf het viaduct in de Schoolweg nabij
Achthuizen, dat de N57 kruist (rechts),
zie je in het midden in de richting van
Oude Tonge nog steeds tussen twee
sloten de trambaan liggen.
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GO15A
Van de tramhaltes van Den Bommel
en Achthuizen is niets meer terug te
vinden. Vanaf Achthuizen lag de
trambaan links langs de Langeweg
naar Ooltgensplaat. Even voor deze
plaats boog de baan naar links af de
polder in en kwam bij de zeedijk uit.
Daar liep het spoor naar boven de
Dorpsdijk op. Op deze plek op de dijk
lag het station Ooltgensplaat met
omloopspoor Het agentschap van de
RTM was gevestigde in het café onder
aan de dijk (rechts). Vanaf de dijk
liepen nog twee sporen verder. Een
spoor liep naar rechts richting de
haven, het andere spoor liep nog twee
kilometer door naar de veersteiger.
Daar lag geen omloopspoor. De loc
liep om op de Dorpsdijk en duwde de
tram naar de steiger. Omdat de
vaargeul naar de steiger dichtslibde, is
de veerdienst in 1931 opgeheven en
dientengevolge eveneens de tramlijn
tussen het dorp en de steiger. Eerst in
1943 is de lijn op last van de bezetter
opgebroken.

GO15B
Nogmaals het café maar nu van
dichtbij gezien. Dergelijke
cafés dienden als wachtruimte
voor tramreizigers en men kon
goederen inclusief klein vee ter
verzending met de tram
aanbieden, afhalen of thuis
laten bezorgen.

GO16A
Het spoor naar de steiger liep langs de
Steigerdijk door naar de aanlegsteiger
van de veerboot. Het tramtracé is links
naast de weg nog goed zichtbaar.
Vele jaren kon men vanaf
Ooltgensplaat met de veerboot naar
Willemstad, Numansdorp en
Dinteloord overvaren. Zie ook tekst
bij foto GO15A.
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GO16B
Het tramtracé is rechts van de weg in
de richting van Ooltgensplaat nog
duidelijk zichtbaar.

GO17
De weg en de trambaan liepen van hier omlaag
richting steiger. Duidelijk te zien is dat de
trambaan verderop er rechts van de weg lag.

RTM-tramlijn Middelharnis Dorp - Ouddorp

GO18
De Koningin Julianaweg in Middelharnis gaat in
het er tegen aan liggend Sommelsdijk over in de
Rozenlaan. Daarna wordt het tot aan de
Oudelandsedijk een fiets- en wandelpad. Dit pad is
de voormalige trambaan.
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GO19A
Het is nog duidelijk te zien dat hier de tram de
Oudelandsedijk kruiste.

GO19B
Ook aan de overkant van de Oudelandsedijk
ligt nog een stuk tramtracé. Even verder op, na
de bomen rechts, lag de baan tot Dirksland op
polderniveau. Van dat stuk is niets meer terug
te vinden.

GO20A
Voormalige baskuulbrug over
de Dirkslandse haven vanaf de
West Havendijk gezien. Er
tegenover ligt de Oost
Havendijk.
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GO21
Voormalige laag liggende los- en
laadkade waarop ooit een tramspoor lag.
De kade ligt aan de Oost Havendijk naast
de trambrug.

GO20B
Nogmaals de baskuulbrug maar nu vanaf
de Oost Havendijk gezien. Duidelijk is te
zien dat het draaipunt van de brug aan de
rechterkant was.
GO22
De centrale bushalte ligt op de plaats van
het vroegere tramstation van Dirksland. De
halte ligt toepasselijk aan de Tramweg en
nabij het Dirkslandse ziekenhuis.
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GO23A
Voormalig trambruggetje aan het einde van de
Tramweg.

GO23B
Nogmaals het voormalige trambruggetje. De
trambaan lag links van de bomenrij. Vanaf
hier reed de tram achter de huizen aan de
Vroonweg.

GO24
Verderop nabij deze schuur stak de tram de
Vroonweg over en reed in een vrijwel rechte
lijn de polder door naar het huis aan de
Noorddijk bij Melissant, net tussen de bomen
op de achtergrond zichtbaar
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GO25A
Het huis aan de Noorddijk met er voor de oprit
van de tram naar de dijk.

GO25B
Aan de andere kant reed de tram weer omlaag
en verder langs Provincialeweg naar Melissant.

GO26
De halte Melissant lag tegenover deze
boerderij aan de Provincialeweg.
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GO27
Even voorbij Melissant kruiste de
trambaan de Kraayenissche Dijk en
liep tot in Stellendam links langs de
Langeweg. Tussen de Kraayenissche
Dijk en de Halsweg lag de los- en
laadplaats Halsweg, ook wel
Kraayenissche Dijk genoemd.
(foto Eric van der Reiden)

GO28A
De Langeweg vanaf Stellendam gezien
met rechts in de berm het voormalige
tramtracé.

GO29A
Ingang van een camping langs de
Langeweg met een verwijzing naar de
stoomtram.
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GO29B
Idem als de vorige afbeelding.

GO28B
Ergens op dit stuk van de Langeweg
moet links het spoor naar de
Stellendamse (oude)haven afgetakt
zijn. Van het aftakkende spoor en
van de oprit naar de dijk is niets
meer terug te vinden.

GO30A
Langs de weg naar de rechterkant van
de haven ligt na de eerste lichtmast
rechts nog een stukje van het tramtracé
naar de steiger. Het havenspoor werd
alleen gebruikt als de steiger van
Middelharnis Haven niet te gebruiken
was.
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GO30B
Op de dijk aan de overkant van de
haven lag het havenspoor.

GO30C
Aan het einde van de dijk liep het
havenspoor omlaag naar de steiger.
De afrit is niet meer afwezig. Het
havenspoor is in 1943 op last van de
bezetter opgebroken.
GO31
Rond dit huis aan de Langeweg dat op de plaats
staat van het voormalige tramstation Stellendam
is de bestrating geplaveid met blauwgrijs
geglazuurde klinkers van de RTM.
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GO32
Dit fietspad ligt op het voormalige stuk
Langeweg richting Goedereede. Na de bosstrook
stak de tram na een flauwe bocht naar links (als
GO44
de N57 er toen al had gelegen zou de tram dus
iets voor de rotonde deze weg hebben
overgestoken) en liep daarna in een kaarsrechte
lijn naar Goedereede.

GO33
Het voormalige tramtracé vanaf Stellendam
tot even voor Goedereede is nog steeds
zichtbaar aanwezig. Op de achtergrond de
strook bos van de vorige foto. Kort voor
Goedereede ging de trambaan langs de toen
nog niet bestaande N57 lopen. De halte
Goedereede lag op de plaats waar nu de
parkeerplaats voor het gemeentehuis ligt.
Daarna bleef de trambaan de huidige N57
volgen en na een scherpe bocht naar rechts ter
hoogte van Ouddorp bereikte de tram het
centrum van dit dorp.
(foto Eric van der Reiden)

GO45
GO34A
Het begin van de Stationsweg nabij het
centrum van Ouddorp.
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GO34B
Dit deel van de Stationsweg ligt op het
voormalige stationsemplacement.

GO35
De bushalte geeft duidelijk waar het
tramstation in Ouddorp ooit lag.

GO36
Waar dit huis staat bereikte de tram
vanaf Goedereede het eindstation
Ouddorp. Het plein ligt op de plek waar
vroeger het tramemplacement van
Ouddorp lag.
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GO37
Bij twee huizen op het plein staan nog
een paar stukken spoorstaaf van de tram
verticaal in de grond. Deze dienden als
steun van inmiddels verdwenen
draaihekken.

GO35A
Idem als de vorige foto. Opvallend is de datering op deze
spoorstaaf: 1904 – VIII.

GO35B
Op dezelfde spoorstaf als op foto GO53 staat tevens de
fabrikant vermeld: Cockerill, gevestigd in Seraing
België en leverancier van de RTM..

GO37A
Idem als de vorige foto. Opvallend is de
Datering op deze spoorstaaf: 1904 –VIII.

GO37B
Op deze spoorstaaf staat evenals de foto hiernaast
als fabrikant vermeld: Cockerill, gevestigd in
Seraing België en leverancier van de RTM.

Samen met Henk in ’t Veld onderzocht Cor Boelhouwers in juni 2011 de voormalige tramtracés van de RTM op
Goeree Overflakkee.
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5A. STEENBERGEN NAAR VEERHAVEN ANNA JACOBA POLDER
De stoomtramlijn Anna Jacoba Polder - Steenbergen werd samen met de tramlijn Burgh - Brouwershaven - Zierikzee
- Zijpe en met de veerdienst Zijpe - A.J.Polder bij de RTM als één tramlijn beschouwd. Het traject tussen A.J.Polder
en Steenbergen kenmerkte zich door het zeer slingerende tracé dat gevolgd werd. Door het slingerende traject lijkt het
of de lijn is aangelegd om alle grote boerderijen aan te kunnen doen. Omdat dat er daarnaast twee niet al te grote
dorpen - de enige twee in de wijde omgeving - werden aangedaan, kan met vaststellen dat de lijn voornamelijk ten
behoeve het goederenvervoer moet zijn aangelegd. Met name het suikerbietenvervoer naar de suikerfabriek in
Steenbergen was uitermate belangrijk. Dat het personenvervoer niet veel voorstelde, wordt nog versterkt door foto’s
en een kort filmfragment van kort na de tweede wereldoorlog, dat nagenoeg lege trams laat zien. We vertrekken
vanuit Steenbergen en beschrijven het traject aan de hand de nog bestaande objecten en herkenningspunten langs de
voormalige tramlijn.

AS01
Het beginpunt van de tram lag nabij Hotel
van Tilburg aan de Kade in Steenbergen (de
foto laat het hotel rond 1970 zien) dat tevens
als plaatselijk agentschap van de RTM
fungeerde. Het hotel stond ook te boek als
‘station’ van de Zuid-Nederlansche
Stoomtram Maatschappij (ZNSM) aan de
stoomtramlijn Roosendaal - Steenbergen Bergen op Zoom. Voor doorgaande reizigers
boden de dienstregelingen van beide
maatschappijen geen goede aansluitingen.
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In de Kaaistraat, deze lag in het verlengde van de Kade, lag een wisselverbinding tussen beide maatschappijen. Via dit
spoor konden goederenwagens uitgewisseld worden. Tijdens de suikerbietencampagne was er een intensief
goederenvervoer per tram naar de suikerfabriek. De bietentrams van de RTM reden na de ZNSM-sporen gekruist te
hebben via een uitloopspoor (ook in dit spoor lag een wisselverbinding met het ZNSM-spoor) tot voorbij Hotel van
Tilburg door. Daar vandaan werden ze richting suikerfabriek opgeduwd via een spoor dat aan andere kant langs de
haven liep (het hoofdspoor van en naar Anna Jacoba Polder lag aan de overzijde van de haven). Na de opheffing van
de ZNSM in 1937, in 1934 opgegaan in de NV Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten (BBA), is deze situatie
voor het bietenvervoer van de RTM blijven bestaan totdat de tramlijn in 1953 werd opgeheven.

Hotel van Tilburg bestaat niet meer. Op deze plek is een groot flatcomplex voor 55+ers gebouwd. De bewoners kijken
vanuit hun flat de Kaaistraat, de hoofdstraat van Steenbergen, in. Via de Kaaistraat reed de ZNSM-stoomtram in de
richting van Kruisland. In deze straat lag een kruisingsspoor van de ZNSM en dus een van de twee
wisselverbindingen met de RTM-sporen.

AS02
Dit pand was dominant in beeld op het
kleurenfilmfragment uit een RTM-film
van kort na de tweede wereldoorlog.
Nadat de tram van hier vertrokken
was, werd op de grens van de
toenmalige bebouwde kom van
Steenbergen de tramremise van de
RTM gepasseerd. Deze lag links aan
de Zeelandweg Oost ter hoogte van de
bomen achter de auto en nabij de toerit
van het huidige bedrijventerrein.
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AS03A
Tot 1953 lag de trambaan op de plaats
waar nu de weg voor langzaam verkeer
ligt langs wat nu Zeelandweg Oost heet
(foto genomen vanaf de Stoofdijk).

AS03B
Vanaf wat nu de Zeelandweg Oost heet,
boog de tramlijn scherp linksaf de
Stoofdijk op richting halte Zwarte
Ruiter.

AS03C
De tram reed vanaf hier gezien links
voor de huizen langs tot waar nu het
transformatorhuisje staat. Op het stuk
ervoor lag een los- en laadspoor (in
gebruik tot ca. 1946).
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AS03D
Ter hoogte van het transformatorhuisje
stak de tram de dijk schuin over.

AS04A
In de boog naar dat stukje eigen baan lag
de halte Zwarte Ruiter (aan de ZNSMtramlijn in de richting van Bergen op
Zoom lag een halte Witte Ruiter!).

AS04B
Tussen Stoofdijk en de Heidijk reed de
tram via een eigen baan op een dijk.
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AS04C
De voormalige tramdijk naast de
huidige Zeelandweg Oost.

.

AS04D
De boog in het tramtracé voor de
aansluiting op de Heidijk, nu Oude
Heijdijk genoemd.

AS04E
Vanaf de Oude Heijdijk is nog steeds
duidelijk de tramdijk in de richting
van de Zwarte Ruiter (op de
achtergrond zichtbaar) aanwezig.
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AS05
Langs de Oude Heijdijk reed de tram in de
richting van de Hooidijk het eerste stuk in de
berm links. Verderop stak de tram de dijk
over en reed aan de andere kant verder.

AS06
Op dit punt komt de Hooidijk (rechts) op de
Oude Heijdijk (links) uit. In deze bocht lag
de halte Hooidijk/De Heen. Er was hier geen
los- en laadspoor.

AS07
Het brede talud markeert de stopplaats met
los- en laadspoor Olmendaal. De boerderij
met deze naam ligt rechts achter de bomen
onderaan de dijk.
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AS08
Naar links loopt vanaf de Oude Heijdijk
een zijweg met de naam Princeweg. Net na
de afslag lag op de dijk een halte met een
los- en laadspoor met deze naam.

AS09
De buurtschap Notendaal, vernoemd naar
een hoeve met deze naam. De stopplaats
lag langs de dijk, het los- en laadspoor lag
haaks hierop. Niet meer na te gaan is of
deze op de Notendaalsedijk of er
evenwijdig achter lag. In ieder geval niet
zoals vroegere kaarten aangeven haaks op
het hoofdspoor naast het meest linkse
huis. Direct daarachter ligt evenwijdig aan
de Oude Heijdijk een boezem. Het is dus
onwaarschijnlijk dat daar het haaks op de
dijk liggende los- en laadspoor lag.

AS10
Even na Notendaal boog de weg rechtsaf
(de Platteweg), maar liep de trambaan
vrijwel kaarsrecht op een vrije baan in de
richting van Nieuw Vossemeer. Op dit
punt lag de stopplaats Van Hoof. Nu loopt
over het voormalige tramtracé vanaf de
Oude Heijdijk een nieuwe doorgaande
weg, de Burgemeester Catshoeklaan, naar
Nieuw Vossemeer.
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AS11
Vlak voor de boezem die langs de
oostkant van Nieuw Vossemeer
loopt, boog de trambaan met een
scherpe bocht naar links af. Halverwege tot aan de Hoogte lag de losen laadplaats Nieuw Vosmeer Beneden. De RTM gebruikte consequent
op netkaarten en reisbiljetten, in
dienstregelingen enz. deze naam
i.p.v. Nieuw Vossemeer. Waarom
de RTM deze naam gebruikte is niet
bekend.. Zelfs op de stafkaarten
vanaf einde 19e eeuw wordt als
plaatsnaam Nieuw Vossemeer
vermeld. Mogelijkheden voor de
RTM-aanduiding zijn een afgeleide
van de vroeger in Noord Brabant
verbasterde naam (Nieuw) Vosmaer
of de officiële benaming ‘De
Polders van Nieuw Vosmeer’ van
de polders rond het dorp.

AS12A
Vlak voor de straat de Hoogte in Nieuw Vossemeer boog de trambaan rechtsaf. In de boog lag een kleine,
gemetselde duiker en een betonnen bruggetje waarover ook de Hoogte loopt. De boog en de ruimte op het
bruggetje voor het voormalige tramspoor is nog steeds zichtbaar.
Op deze afbeelding in het midden de duiker.
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AS12B
Het betonnen bruggetje. Achter de struiken links in het midden ligt de duiker.

AS13
In het verlengde van de baan op het bruggetje ligt achter de begroeiing langs de Hoogte nog
steeds het tramtracé, waarvan de voortuin van de daarnaast liggende woningen nog steeds
van de trambaan is afgescheiden met een afrastering.
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AS14A
De bebouwing aan de Hoogte, waarop rechts vlak voor de huizen ooit het tramspoor lag, bestaat
hoofdzakelijk uit Horeca. We zitten niet voor niets nog steeds in Brabant.

AS14B
Het voormalige stationscafé ‘Stoomtram’ met RTM-agentschap bestaat nog steeds, maar is
nu cafetaria ‘Sun Garden’.
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AS15
Dit parkeerterrein, in het verlengde van de
Hoogte, ligt op de plaats van de
voormalige los- en laadplaats ‘Nieuw
Vosmeer’.

AS16
Langs de Nieuw Vossemeersedijk (rechts)
reed de tram tot de Molenweg op de smalle
dijk links.

AS17
Na de Molenweg lag de trambaan
halverwege het talud van de dijk. Rechts
naast de bomen is het tracé nog steeds als
een vlak stuk in het talud zichtbaar.
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AS18A
Na een slinger in de Nieuw Vossemeersedijk ligt
een driesprong met rechtdoor de Schenkeldijk en
rechtsaf de Honderd Gemetendijk. In de slinger
ligt een groot verbreed stuk in de dijk. Gezien de
naam Honderd Gemetendijk moet dit de halte
Honderdgemeten met los- en laadplaats geweest
zijn. Dit wordt versterkt door de enige bebouwing
in de wijde omtrek dat zich om dit punt bevindt.
In het boek ‘De RTM op de Zuid-Hollandse en
Zeeuwse Eilanden’ van drs. A. Dijkers staat de
stopplaats verderop aan de Schenkeldijk
aangegeven. Juist rond dat punt ontbrak vroeger
en ontbreekt nog steeds in de wijde omgeving
enige vorm van bebouwing. Hetgeen Dijkers
aangeeft lijkt dus niet correct. Opvallend is de uit
basaltkeien bestaande bestrating aan het begin
van de weg naar de achter de dijk liggende
boerderij. Een overblijfsel uit de tramperiode?

AS18B
Schuin tegenover de toegang naar de boerderij
begint de Honderd Gemetendijk (het naambord
was tijdens de opname een kwart gedraaid).

AS19
De brede berm langs de Schenkeldijk
verraadt dat daar ooit de trambaan lag.
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AS20A
Met een scherpe boog naar links
verliet de trambaan de Schenkeldijk en
liep daarna naar beneden. Op dit punt
van de Schenkendijk geeft Dijkers
waarschijnlijk ten onrechte de halte
Honderd Gemeten aan, zie
fotobijschrift bij AS18A.

AS20B
Via de helling (links zichtbaar) kwam
de tram onder aan de dijk uit. Rechts
loopt nog een breed pad. Op dit punt
moet de los- en laadplaats W.F.K.polder gelegen hebben (W.F.K. staat
voor Willem Frederik Karels).

AS20C
Aan het begin van het pad bevindt zich
eveneens als bij de boerderij tegenover
het begin van de Honderd Gemetendijk
een stuk bestrating met blauwgrijze
basaltkeien. Waarschijnlijk dus ook een
RTM-overblijfsel.
96

AS21A
Na de los- en laadplaats maakt het pad een
boog naar rechts om via een helling op de
dijk te komen. Het stuk pad is
waarschijnlijk een restant van de vroegere
trambaan. Dit vermoeden wordt nog
versterkt door het oude, gemetselde
muurtje aan in de voet van de
naastliggende voormalige zeedijk, dit om
ruimte voor het tracé te maken

.

AS21B
Boven gekomen ziet men een stuk van de
zeedijk die vroeger de westpunt van Brabant
tegen hoogwater moest beschermen. Op de
achtergrond de kerktoren van Nieuw
Vossemeer.

AS22
De tram reed van hieruit naar de Zeelandweg
West toe. In de bocht naar rechts bevond zich
de halte W.F.K.-polder. Na eventueel gestopt
te zijn voor het laten in- en uitstappen van
reizigers vervolgde de tram zijn weg langs de
weg over de Slaakdam in de richting
St. Philipsland. De dam lag rechts van de
brug (in het midden op de achtergrond) over
het Rijn-Scheldekanaal. Op de dam lag nog
de stopplaats Prins Hendrik-polder.
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AS23
We zijn nu op het voormalige eiland
St. Philipsland. De eerste stopplaats is het dorp
St. Philipsland. Van het voormalige kleine
emplacement zijn nog steeds de contouren te zien;
rechts naast het trapveldje ligt een greppel met
daarnaast een steeds breder wordend grasveldje.
Dit veldje laat de contouren van een wissel zien.
Het bosje achter het grasveldje loopt in een punt
uit. Met het grasveldje ligt dit bosje dus op het
voormalige emplacement van St. Philipsland. Van
het ooit rechts liggende stationsgebouwtje is geen
spoor meer terug te vinden.

AS24
De straat vanuit het dorp naar het vroegere
tramstation heet nog steeds de Stationsstraat.

AS25
Na het station van St. Philipsland maakte de
tramlijn een lange bocht naar rechts (de
Rijksweg - op St. Philipsland het verlengde van
de Zeelandweg - bestond toen nog niet, dus
werd ook niet gekruist) om daarna onder aan de
Oostdijk te gaan lopen. Volgens een stafkaart
uit begin 1900 en overgenomen door Dijkers,
lag de tramlijn ongeveer 50 meter vanaf de dijk.
Op een recente luchtfoto is rechts pal naast de
sloot onder aan de dijk een bruine streep te
zien. Deze streep markeert het tracé. De
tramlijn moet dus dichter dan eerder gedacht
langs de dijk gelopen hebben.
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AS26
Uit deze foto en de nog zichtbare deel van
de boog kan afgeleid worden dat de tram
dicht langs de voet van de dijk gelopen
heeft. Waarschijnlijk is dit brede stuk de
ongeveer tot ca. 1946 hier liggende los- en
laadplaats Henriëttepolder geweest.
Opvallend is hier de rechtovereind staande
smalspoorbiels (!) in het restant van een
afrastering.

AS27
Verderop onder aan de Oostdijk kort voor
het punt waar de tram de Oudeweg
opdraaide lag het los- en laadspoor Oostdijk.
Vrijwel zeker leidden de nog aanwezige open afritten ooit naar dit het naast de dijk
liggende los- en laadspoor. Vanaf dit punt
loopt nu een landbouwweg de
Henriëttepolder in. De stopplaats zelf lag
vlak voor de dijk.
Op de achtergrond links achter de bomen de
watertoren van St. Philipsland, een markant
punt in de vlakke omgeving.

AS28
Iets verderop - achter het woonhuis - begint
de Oudeweg. De trambaan liep volgens een
oude stafkaart vanaf het los- en laadspoor
Oudedijk via een oprit in een slinger, eerst
naar rechts en dan naar links omhoog en
kruiste de Oostdijk haaks. In de boog lag de
stopplaats Oostdijk. De trambaan kruiste de
Oostdijk na de op- en afritten naar en vanaf de
Oostdijk naar de Oudeweg. De op- en afrit
van de tram kwam rechts van de Oudeweg uit,
kruiste deze en liep verder door in de linkse
berm van deze weg. Van de op- en afritten
van de trambaan is niets meer terug te vinden.
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AS29
De Oudeweg kruist na een paar honderd meter
de Rijksweg. Vlak voor deze kruising maakte de
trambaan een scherpe bocht naar rechts. De losen laadplaats Oudeweg lag in deze boog. De
landbouwweg naar links ligt op het oude
tramtracé richting Broedershof.

AS30
De landbouwweg op het voormalige tramtracé. Op
de achtergrond ligt de Noorddijk. Tussen de bomen
is de boerderij ‘De Broedershof’ zichtbaar. Deze
boerderij ligt aan de voet van de Noorddijk. Aan de
andere kant van de Noorddijken recht tegenover de
boerderij staat woonhuis Noorddijk nummer 1.
Volgens Dijkers bestond er vanaf 1900 zowel een
stopplaats met los- en laadspoor Broedershof als
Noorddijk. Dit lijkt niet correct omdat deze stopplaatsen dan wel heel dicht na elkaar zouden hebben
gelegen, met de wijde omgeving slechts één woning
(deze staat zelfs op de topografische kaart van 1900
nog niet aangegeven) en drie boerderijen. Gezien de
korte afstand vanaf de afrit van de dijk en de achter
het huis liggende sloot met een trambruggetje lijkt
het voor de hand te liggen dat de stopplaats bij het
woonhuis lag en de los- en laadspoor vlak voor de
boerderij. Op de plaatsbewijzen van de tram stond
overigens alleen ‘Noorddijk’ aangegeven.

AS31
De tramafrit vanaf de Noorddijk naast het
woonhuis is nog steeds zichtbaar. Op en naast het
tracé zijn na de opheffing van de tramlijn stallen
gebouwd die inmiddels eveneens niet meer in
gebruik zijn.
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AS32A
Achter het erf van woonhuis Noorddijk 1
ligt een nog vrijwel geheel intact
trambruggetje over een sloot, compleet met
bielzen. Alleen de spoorstaven ontbreken.
Dit bruggetje ligt al langer buiten dienst
dan het in gebruik was. Het is wellicht een
van de fraaiste infrastructurele
overblijfselen van de RTM.

AS32B
Nogmaals het bruggetje achter de Noorddijk
maar dan vanaf de zuidzijde gezien.
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AS33
De bomenrij markeert de stopplaats met losen laadspoor (tot 1951 in gebruik) Lageweg.
De halte lag dus haaks op de weg. Op de
achtergrond zijn de bomen van het erf achter
het huis aan de Noorddijk te zien waarachter
in deze richting gezien het trambruggetje ligt.
Dat zo veel voormalige tramemplacementen
nog steeds in het landschap zichtbaar zijn,
komt waarschijnlijk door het veelal nog
aanwezige grindbed net onder het maaiveld.
Het verwijderen en afvoeren koste te veel
zodat het de moeite niet loont om het af te
graven.

AS34
Na een scherpe boog lag de trambaan rechts
in de berm van de Lageweg.

AS35
Na een paar honderd meter boog de
trambaan de Langeweg op richting Gehucht
aan de Noordweg. Langs de Langeweg liep
de trambaan vanuit deze richting gezien
links langs de weg.
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AS36
Gehucht aan de Noordweg heet nu Anna
Jacoba Polder. De trambaan boog van de weg
af en liep tot na de bebouwde kom achter de
rechter huizen langs en had net na de
bebouwing - ter hoogte van de bomen rechts
- een stopplaats met een los- en laadspoor.
Van het vroegere tracé achter de huizen is
niets meer terug te vinden. Op het vroegere
emplacement ligt nu een parkeerplaats voor
de later hier nieuw gebouwde kerk.

AS37
De Langeweg loopt kaarsrecht tot aan de
Sluisweg door. Ook hier lag de trambaan
links in de berm.

AS38
De Rumoirtshoeve. Bij deze boerderij lag een
los- en laadplaats met dezelfde naam.
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AS39
Even verderop maakte de trambaan een
scherpe boog naar links de Sluisweg op,
stak deze weg over en liep tot aan de
Rijksweg rechts langs de weg. Even voor
de Sluisweg lag de stopplaats met los- en
laadspoor Anna Jacoba-Hoeve, genoemd
naar de aan de overzijde van de weg
liggende boerderij.

AS40
Aan het einde van de Sluisweg lag nog de losen laadplaats Willemsburghoeve. Van zowel het
tramtracé langs de Sluisweg - de naastliggende
dijk is na 1953 flink verzwaard - als de hoeve
zelf is niets terug te vinden. Na de Sluisweg
maakte de trambaan een bocht naar rechts en
liep verder naast de Rijksweg en bereikte even
daarna de Rijksveerhaven. Van hier vertrok het
(stoom)wagenveer van de RTM naar Zijpe, even
zuidelijk van Bruinisse, op Schouwen Duiveland. De veerhaven zelf is nog compleet
aanwezig, inclusief de beide havenhoofden. Het
veer zelf vaart niet meer sinds de weg over de
Philipsdam, aangesloten op de Grevelingendam,
gereed gekomen is en het eiland een kortere
verbinding met de Randstad biedt. Bij de haven
is niets meer terug te vinden van de tram. Op de
plaats waar vroeger de remise stond, staat nu een
hotel-restaurant.

In de zomer van 2008 zijn de objecten gefotografeerd en beschreven door Cor Boelhouwers uit Ridderkerk,
medewerker bij het RTM-museum in Ouddorp.
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5B. TRAMLIJN VEERHAVEN ZIJPE - BURGH OP SCHOUWEN
DUIVELAND

SD01A
Het overzicht van de nog steeds tastbare objecten
van de RTM op Schouwen Duiveland begint bij de
voormalige (auto)veerhaven Zijpe.
Rechts lagen de steigers van de RTM-bootdiensten van en naar Anna Jacobapolder op St. Philipsland (de veerhaven van Anna Jacobapolder is in
het midden op de achtergrond zichtbaar), Stavenisse op Tholen en Numansdorp Haven. Verder
bevond zich hier het tramstation en de remise.

SD01B
Links lagen de steigers waar goederenwagens van
of op sleepschepen werden afgehaald of geplaatst.
De RTM gebruikte voor de bestrating van de
emplacementen meestal basaltkeien, hier nog
steeds aanwezig, of blauwgrijs geglazuurde
klinkers.
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SD02
Na de opheffing van de tramdiensten op
1 februari 1953 en de indienststelling van
twee stoomveerboten met koplading en de
verplaatsing van de steiger naar de
achterzijde van de haven, werd daar een
nieuw dienstgebouw neergezet waarin
tevens de milkbar ‘Zijpe‘. annex
wachtruimte van de RTM werd
ondergebracht. Het gebouwtje is nu een
woning.

SD01C
De verschillende niveaus waarop de sporen
lagen zijn nog steeds goed te zien. Onder
lagen de sporen naar de steigers, op de
middelste een kopspoor. De huizen op het
bovenste niveau zijn dienstwoningen van
Rijkswaterstaat.

SD01D
Nogmaals, maar nu vanaf de kop van de
haven af gezien, de verschillende niveaus
waarop de sporen hebben gelegen. Om de
stoomponten van kolen te voorzien heeft rond
de haven nog tot in 1971 sporen gelegen.
Hierop voerde dieselloc M1651 met
bakwagens vanaf de kolenopslag kolen voor
de stoomponten aan.
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SD01E
De opstelvakken voor auto’s en bussen voor
het veer zijn nog steeds aanwezig.
Vanaf hier boog de weg - de Rijksstraatweg naar rechts af. Een paar honderd meter
verderop aan de rechter kant van de weg lag
ter hoogte van de Dorpsweg de halte
Bruinisse.

SD03
Aan het einde van de Rijksstraatweg stak de trambaan links van de
huidige rotonde de N59 over en
liep verder langs deze weg in de
richting Zierikzee. Na ca. 2½ km
lag boerderij annex café ‘De
Blauwe Keet’ met een stopplaats
met dezelfde naam. Het huidige
wokrestaurant ligt op de plek van
de voormalige boerenhoeve.

SD04
Ca. 300 m verderop de echte
Blauwe Keet. De naamgever
van de halte bij de boerderij en
van de laad- en losplaats die bij
deze keet lag. Zoals bij zo veel
los- en laadplaatsen kende de
RTM in het najaar ook hier een
enorm aanbod tijdens de
bietencampagne (de oogst, het
transport en de verwerking van
suikerbieten).
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SD05
Op dit punt lagen de straatweg én de
trambaan vroeger in veel wijdere bocht
dan de N59 nu. Even voor Oosterland is
het vroegere tracé van de trambaan en
de weg nog te zien.

SD06
Het rechtse pand is het voormalige
stationsgebouw van Oosterland. Het lag
haaks op de trambaan.

SD07
Smalspoorbielzen, dus waarschijnlijk van
de RTM, rond een tuin in de U.N.A.straat
te Nieuwerkerk.
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SD08A
Het voormalige tramtracé richting het
westen achter de huizen aan de
U.N.A.straat in Nieuwerkerk.

SD08B
Bruggetje van oude RTM-trambielzen over
een sloot naar de volkstuinen naast de
vroegere trambaan. Links achter het hek de
lokale ijsbaan en daarachter de N59.

SD08C
Voorbij het bruggetje is nog een kort stukje
tracé in oostelijke richting zichtbaar.
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SD09
Ongeveer op deze plek lag station
Nieuwerkerk. De woningen op de
achtergrond liggen aan de U.N.A.straat.

SD10
In de rechter berm langs de
Deltastraat lag de trambaan.

SD11
Het tracé net even buiten Nieuwerkerk
langs de Loensweg. Waar de weg naar
rechts afbuigt liep de trambaan rechtdoor
naar Capelle. Nu een gehucht, tot
1 februari 1953 een dorp, dat na de
watersnood niet herbouwd is.
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SD12
Vanaf Capelle lag de trambaan
naar Zierikzee (zichtbaar op
achtergrond) hoogstwaarschijnlijk op dit fietspad. Bij de huizen
op de achtergrond sloeg de tram
rechtsaf.

SD13
De straat waar de tram verder
langs reed heet nu Trambaan

SD14A
Vlak bij de haven lag de halte
Zierikzee Sas. In dit pand was de
wachtkamer gevestigd. Het
haltebord hing oorspronkelijk
links.
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SD14B
Het haltebord en detail.
Vanaf deze stopplaats boog de
trambaan iets naar rechts af en
liep in een rechte lijn dwars door
de polder (nu een woonwijk, van
het tracé is niets terug te vinden)
en kruiste de Van Veenlaan links
naast het volkstuincomplex.

SD15A
Het parkje naast de Van Veenlaan
met links de voormalige trambaan
en rechts het volkstuincomplex.
Duidelijk is te zien dat de
trambaan verderop met een vrij
scherpe bocht naar links afboog.

SD15B
De andere kant van de scherpe
bocht liep het tracé een kort stukje
recht door .
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SD15C
Nabij het Kaaskenswater met
daarna de kruising met de
Koning Gustaafweg (foto vanaf
deze weg genomen). De
trambaan, zichtbaar in het
midden, liep vanaf dit punt in
een lange flauwe boog naar
station Zierikzee.

SD16
Even voor het station lag
rechts vanaf 1919 tot ca. 1943
nog een zijspoor naar een
jamfabriek.
De voormalige fabriek aan de
Banninklaan bestaat nog steeds
maar is door de jaren heen
sterk verbouwd. Er is nu een
ander bedrijf in gevestigd.

SD17
Busstation met het voormalige
‘nieuwe’ kantoor van de RTM
en later Zuid West Nederland
aan de Grachtweg. Het
monumentale, helaas
afgebroken station lag op het
punt waar vanaf de foto is
genomen.
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SD18
Na Zierikzee Station maakte de
tramlijn een scherpe bocht naar
rechts. Eerst volgde de tram aan de
linkerkant de Lange Blokweg, die
toen de tram reed, overging in de
Korte Blokweg en werd na een
scherpe boog naar links de
Kadeweg. Hier reed de tram in de
rechter berm.
De Kadeweg met in de berm rechts
het voormalige tramtracé.

SD19
Na de Kadeweg kwam de tram weer langs
de Lange Blokweg. Aan het begin hiervan
lag de los- en laadplaats Stenendijk.
PS. Er zijn bronnen die vermelden dat de
tramlijn tussen de afslagen naar de Korte
Blokweg en Kadeweg door de polder recht
is getrokken, dus ongeveer langs de
huidige Lange Blokweg.

SD20
De Sint Joostweg is vanaf de Lange
Blokweg (de N654) de toegangsweg naar
Schuddebeurs. De tramlijn liep met een
ruime boog schuin vanaf de toerit naar de
Sint Joostweg tussen de bosschages
geheel rechts, dus achter het rechtse
verkeersbord, door naar de Zuiddijk.

114

SD21A
De tram stak tussen twee huizen door de
Zuiddijk over (de foto is vanaf deze dijk
genomen) en vervolgde zijn weg op een
stuk eigen baan achter de huizen langs.
Het pad tussen de bosjes is dus het
vroegere tramtracé.

SD21B
Nogmaals de voormalige trambaan in
Schuddebeurs.

SD22A
Na een paar honderd meter komt de
trambaan uit op de Heesterlustweg. Op
de hoek lag de stopplaats Schuddebeurs
met een zeer kort los- en laadspoor met
veelading.
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SD22B
Aan de rechter kant van de
Heesterlustweg is de bestrating
anders. De afwijkende bestrating
is na de opbraak van de trambaan
direct over de achtergebleven
bielzen gelegd. De weg is nu een
cultuur-historisch monument.

SD23
Na de Heesterlustweg sloeg de tram
linksaf de Kloosterweg (de N654)
op. Het hek markeert de vroegere
boog.

SD24A
Vanaf Schuddebeurs gezien links
naast de rotonde vlak voor
Noordgouwe ligt het voormalige
RTM-stationsgebouw van dit dorp.
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SD24B
Nogmaals het enigszins verbouwde
tramstation Noordgouwe. Het perron
lag in boog naar rechts. Het
gebouwtje is nu een woonhuis.

SD24C
De tuingrond is afgezet met betonnen
kanten. Deze dienden oorspronkelijk als
afkanting van het perron.

SD24D
In de tuingrond zit nog veel grind. Dit moet
afkomstig zijn van de spoorbedding van de
vroegere trambaan.
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SD25
Halverwege tussen Noordgouwe en
Zonnemaire ligt schuin tegenover de
molenterp van een verdwenen molen, maar
gemakkelijk te vinden door het betonnen
schuurtje dat er op staat, een duiker die
onder de vroegere trambaan lag.

SD26
De tramhalte Zonnemaire lag in een boog
in de huidige tuinen in het midden. De
oorspronkelijke baan lag verder naar de
dijk op de voorgrond toe. Later is de boog
minder scherp gemaakt en lag daardoor
dichter bij het huis rechts. Links achter de
huizen is de richting Noordgouwe.

SD27
De trambaan richting Brouwershaven lag
onder aan de dijk. De weg die er nu ligt is
er naar vernoemd.
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SD28
Het voormalige tramtracé onder aan
de Blooisedijk net voorbij
Zonnemaire in de richting
Brouwershaven.

SD29
De brandweergarage aan het
Slingerbos was ooit de remise nabij
het eerste eindpunt van de RTMtramlijn op Schouwen Duiveland:
Brouwershaven. Toen later de
tramlijn werd doorgetrokken naar
Burgh kwam er een nieuwe
stopplaats Brouwershaven te liggen
bij de Oude Schouwsedijk. De
remise bleef wel in gebruik.

SD30
Naar de haven liep voor langs de weg
naast de remise een spoor naar de
haven. Dit spoor vertakte op de
Haven Zuidzijde zich in drie sporen.
Deze liepen door tot aan het
waaggebouw (links, het bakstenen
gebouw met de poortingang).
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SD31A
Op dit punt aan de Provincialestraatweg takte de verlenging van
de tramlijn naar Burgh af. Met een
ruime boog kwam de baan bij de
bomenrij aan en liep kaarsrecht
door het land richting het witte huis
links op de achtergrond.

SD31B
De oprit van dit huis aan de Oude
Schouwensedijk ligt op het
voormalige tramtracé. Recht
tegenover de oprit lag de stopplaats
Brouwershaven met een windmolen voor het oppompen van
welwater dat in een hooggeplaatst
waterreservoir werd opgeslagen.
De tramlocs konden dus hier water
nemen.

SD32A
Vanaf Brouwershaven liep de tramlijn
langs Brijdorpe en Looperskapelle,
wegens de verkaveling zijn hier alle
sporen verdwenen, naar de stopplaats
Elkerzee/Scharendijke. De halte lag
net over de rotonde. In de nabijheid
van de halte was de Elkerzeese witte
molen een opvallend object.
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SD32B
De halte Elkerzee/Scharendijke lag op
dit punt naast de Weelweg.

SD33
Voormalige halte Ellemeet lag ongeveer
hier of iets terug aan de Weelweg, een paar
honderd meter vanaf het dorp (naar rechts).
De Weelweg loopt door tot Noordgouwe.
De tramhalte lag daar in de boog met de
Stoofweg. De trambaan lag in de richting
Renesse rechts van de Stoofweg. Zowel
van de halte Noordgouwe als het tracé
langs de Stoofweg is niets terug te vinden.

SD34A
Het voormalige, sterk verbouwde en
vergrote tramstation Renesse nabij de
Hogezoom. Het zandpad op de voorgrond
is de voormalige trambaan. Het perron lag
rechts. De asfaltweg leidt naar de
brandweerkazerne (links, niet zichtbaar).
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SD34B
Nogmaals vroegere trambaan bij
station Renesse in de richting van
Haamstede gezien. Op de
achtergrond de brandweergarage.

SD35
Tussen Renesse en Haamstede
liep de trambaan door het
duingebied. Nu ligt dit fietspad
op het vroegere tramtracé. De
zandweg - niet toegankelijk voor
gemotoriseerd verkeer - heet
Vroonweg.

SD36
Vlak voor Haamstede wordt de
Vroonweg een verharde weg.
Direct links ligt er een zijweg,
het Biesterveldwegje. Na tien
meter ligt in deze weg overdwars
een verhoging (bij het paaltje)
die zich ook naast de weg voortzet: de voormalige trambaan.
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SD37A
Even voor het centrum van
Haamstede is er aan de
Hogezoom rechts een zijweg, de
Platboslaan. Na ca.150 m ligt
tussen twee woningen dit stuk
tramtracé in de richting Renesse.

SD37B
Tussen het gras is nog volop grind
van de spoorbedding van de
vroegere trambaan terug te vinden.

SD38A
Even voor het einde van de
Hogezoom ligt het voormalige
stationsgebouw tevens een RTMhotel in Haamstede. Het is nu een
Italiaans restaurant annex hotel en
fors uitgebreid.
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SD38B
Nadat de tram verdwenen was,
werd het busstation met nog steeds
een hotel. De RTM bestraatte haar
perrons, toegangswegen,
opstelterreinen enz. veelal met
blauwgrijs geglazuurde klinkers.
Op het parkeerterrein van het hotel
zijn ze nog volop aanwezig. Let op
de uit de tramtijd nog aanwezige
weegbrug, maar nu eveneens met
blauwgrijze klinkers geplaveid.

SD38C
Nogmaals de blauwgrijs
geglazuurde klinkers, nu
dichtbij bekeken.

SD39A
Het eindstation Burgh aan de
Burghseweg. Het hoge aangebouwde
gedeelte was vroeger een watertoren met
daar bovenop een waterreservoir dat nu
uitgebouwd is. De RTM pompte en sloeg
hier het duinwater op voor haar
stoomlocomotieven.
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SD39B
Ook rond het voormalige station Burgh
zijn weer volop de bekende blauwgrijs
geglazuurde klinkers aanwezig.

SD40A
De Albert Heijn in Burgh, ook aan de
Burghweg, is gevestigd in de
voormalige busstalling en - in een
andere uiterlijk - de daar voor
aanwezige tramremise. In de
busperiode heeft het pand de gebogen
kappen gekregen.

SD40B
Ook op het parkeerterrein zijn hier
en daar weer de blauwgrijs
geglazuurde klinkers terug te
vinden.

Cor Boelhouwers heeft samen met Mark Grootendorst in mei 2011 en met Joop Lateveer in oktober 2011 de
elementen van de vroegere tramlijn bezocht en geïnventariseerd.
125

6. AANHANGSEL: OORLOGSLIJN 1943-1945 IN OOSTVOORNSE DUINGEBIED
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Medio 1942 besloot Nazi Duitsland langs de kusten van de bezette landen aan de Noordzee en de Atlantische Oceaan
een zeer sterke verdedigingslinie aan te leggen: de Atlantikwall. Hiermee wilde men mogelijke invasies van de
geallieerden tegenhouden. Vooral rond de toegangen van de zeehavens moesten zeer uitgebreide bunkercomplexen
aangelegd worden. Zo ook rond de monding van de Nieuwe Waterweg. In het Oostvoornse duingebied startte de
aanleg in 1943. Het bouwmateriaal - grind, cement, betonijzer, hout en ook brandstoffen - moest wegens het
ontbreken van goede en tevens veilige vaarwegen nabij Oostvoorne via een railverbinding aangevoerd worden. Een
deel van het afgegraven zand was wellicht elders voor bouwactiviteiten van de Duiters nodig. Ten behoeve van deze
activiteiten werd de RTM gedwongen een goederenlijn in het duingebied aan te leggen. Hiervoor werden onder
andere spoorstaven, wissels en bielzen gebruikt van de in 1942 opgebroken RTM-tramlijn Middeldijk (bij
Barendrecht) - Zwijndrecht. De materialen werden door binnenvaartschepen aangevoerd tot nabij de trambrug in het
Kanaal door Voorne waar het overgeladen werd in goederenwagens van de RTM. Via de bestaande tramlijn naar
Oostvoorne en Oostvoorne Strand vond het verdere transport plaats. Vlak voor het toenmalige eindpunt Oostvoorne
Strand, dat binnen het Duitse spergebied lag, takte de goederenlijn nabij de Duinoordseweg af. Op deze lijn lagen zo
ver bekend geen omloopsporen. Hoogst waarschijnlijk reden de goederentreinen tot het eindpunt van de strandlijn aan
het einde van de Zeeweg (deze lag slechts een paar honderd meter verderop), de loc liep daar om, reed met de
goederentram een stukje terug tot voorbij het wissel bij de Duinoordseweg en drukte via het omgelegde wissel de
goederenwagens het spoor naar hun bestemming in het duingebied op.
VP61
De Duinoordseweg met rechts het
voormalige hotel Duinoord, nu B&B Van
Marion. Op de achtergrond de Zeeweg. De
boog in de aftakking van de tramlijn van de
Zeeweg vanaf rechts de Duinoordseweg op
was zeer scherp. Alleen twee-assige
stoomlocs konden hier de boog door. Links
in de berm lag van 1943 tot en met 1945 de
goederentramlijn naar het duingebied.

VP62
De Duinoordweg gaat over in de Duinzoom.
Deze weg maakt hier een lange, ruime bocht.
Het tramspoor liep vrijwel recht door om na
een paar honderd meter weer op de Duinzoom
uit te komen. Hier buigt het spoor van de
Duinzoom af.
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VP63
Hier splitste het spoor zich in een
kopspoor dat eindigde even voor het
C. Sipkesslag (naar rechts) en het spoor
dat weer naar de Duinzoom liep (naar
links).
Een gekende landkaart van de Duitse
verdedigingswerken in dit gebied geeft
nabij het C. Sipkensspad twee
kopsporen aan. Gezien de hier nog terug
te vinden loop van zowel één RTMspoor als van één aannemersspoor lijkt
dit twijfelachtig.

VP64
De grondstoffen voor de bunkerbouw
werden van de RTM-goederenwagens
overgeladen op smalspoormaterieel van
een aannemer. Dit vond ongeveer op
deze plek plaats.

VP65A
Hier beginnen de sporen van zowel
het RTM-spoor als het
aannemersspoor zichtbaar te worden.
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VP65B
Het talud van het aannemersspoor
(midden en verderop afbuigend naar
rechts) en het RTM-spoor (links).

VP65C
Het talud van het RTM-spoor
richting C. Sipkesslag.

VP65D
Tot even voor het C. Sipkesslag is nog
steeds het tramtracé duidelijk zichtbaar.
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VP65E
Waarschijnlijk op dit punt even voor het
C. Sipkesslag stond gedurende de bouw van
de verdedigingswerken in koude periodes
een RTM-stoomloc onder stoom. Via een
leiding werd de een paar honderd meter
noordelijker gelegen betonfabriek met deze
stoom van warmte voorzien.

VP66
De Duinzoom (rechts) even voorbij
het C. Sipkesslag. Het spoor lag niet
op het betonnen fietspad (links)
maar in het midden direct tegen de
weg aan.

VP67
Na deze inrit van een camping boog
het tramspoor naar links af en volgde
een paar honderd meter de
Berkenrijsweg. Even na de
boomgaard aan de rechter kant boog
het spoor naar rechts af, liep tussen
de huidige bosschages door om direct
daarna met een ruime boog naar links
af te buigen. Even verderop werd
langs de kop van het Grenspad
gereden.
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VP68A
Na het Grenspad volgde het spoor in
een lange, wijde boog de huidige
VP72
bomenrij naast de landerijen. De
Verderop
het pad en
idem alsop het
tramlijn eindigde
ongeveer
vorige
foto.
terrein van de nu hier gevestigde
caravanhandelaar aan de Berkenrijs.

VP68B
Achter het struikgewas links ligt de
Windgatseweg. Hierlangs lag nog
een aannemersspoor dat onder
andere naar een tweede Duitse
betonfabriek liep.

VP69
Op het terrein van deze voormalige
manege, hoek Windgatseweg/Berkenrijs, begon het
aannemersspoor.
Hier werden bouwmaterialen van
RTM-goederenwagens op lorries en
kiepkarren overgeladen.

In juli 2011 bezocht door
Cor Boelhouwers en daarbij is de
situatie uit WO II zo goed mogelijk in
kaart werd gebracht.
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