
Herinneringen aan de stoomtram Middeldijk-Zwijndrecht 

 via Rijsoord. 
 

In de div. publicatie s die van mijn hand zijn verschenen en die al of niet op de website van 

Rezoord  zijn geplaatst, wil ik er toch nog één aan toe voegen. Hoewel ik er een paar maal 

zijdelings over heb geschreven, wil ik het  nu wat uitgebreider doen. De belangrijkste reden is 

dat het aantal personen die bewust de stoomtram hebben meegemaakt helaas drastisch afneemt, 

en de jongere onder ons (-70 jaar) alleen de overlevering hebben, en dan is de kans groot dat 

veel dingen vervagen, of uit hun verband worden gerukt. Jammer voor het nageslacht, omdat 

Rijsoord een van de weinige dorpen is waar nogal wat herkenningspunten van de stoomtram 

zijn, zoals de parkeerplaats bij de inrit naar de Jong, waar de eerste halte was met laad en 

losplaats voor o.a. bieten en andere landbouwproducten, en het fietspad achter de huizen van 

De Zwaan, wat eigenlijk de oude tramdijk is, de nabijgelegen parkeerplaats, als je goed kijk zie 

je dat die in een put ligt, daar kwam de grond vandaan voor de tramdijk. De parkeerplaats die 

aan de Straatweg voor de Bellevue ligt (tegenwoordig Bardot) was vroeger een laad en 

losplaats was voor o.a. bieten, het wordt door sommige inwoners nog wel het bietenterrein 

genoemd. De overkapping van de meubelzaak aan de Straatweg, wat een oud vlasgebouw is, 

waar vroeger de rails onder de luifel lag om het vlas te laden en lossen. En dan bij de Schalk het 

plantsoentje, dat was ook een laad en losplaats voor o.a. landbouw producten van de tram. 

Kortom volgens mij belangrijk genoeg om zich eens in de tram geschiedenis te verdiepen en te 

bewaren voor diegene die na ons komt. 

 

Oprichting van de RTM (Rotterdamsche Tramweg Maatschappij). Genoemde maatschappij is 

in het jaar 1878 opgericht om paardentrams te exploiteren in 

Rotterdam, en is tenslotte uitgegroeid tot het grootste tramlijnennet van ons land. Het 

Rotterdamse bedrijf heeft in 1904 een concessie gekregen om stoomtram lijnen ten zuiden en 

westen van Rotterdam te exploiteren en in het bijzonder de Zuid-Hollandse en Zeeuwse 

eilanden. In 1898 werd de eerste RTM-lijndienst geopend vanaf de Rosestraat (waar ook het 

hoofdkantoor was gevestigd) naar de Hoeksewaard over de in 1870 geopende 

Barendrechtsebrug. 

 

Daarna volgden meerdere tramlijnen om zo de eilanden te ontsluiten. Zo omstreeks 1880 waren 

er al plannen om een tramdienst te openen naar de stad Dordrecht, maar het duurde toch nog tot 

1904 voor de eerste stoomtram door Rijsoord zou rijden. In de jaren daarvoor waren er al 

zoveel plannen gemaakt en besprekingen gevoerd met allerlei instanties (o.a. de Gem. 

Ridderkerk, die wilde de tram via het dorp laten rijden) Uiteindelijk  hakte de directie van de 

RTM de knoop door, en besliste dat er een aftakking van de bestaande lijn naar de 

Hoeksewaard zou worden gemaakt nabij station Middeldijk. en vandaar via Rijsoord naar 

Zwijndrecht (Veerplein) daarna konden de reizigers gebruik maken van de veerpont naar 

Dordrecht. Besloten werd het station  Middeldijk uit te 



breiden tot 2 perrons voor de verwachte 

drukte van reizigers naar Dordrecht resp. 

Rotterdam en het goederentransport. Men 

was optimistisch gestemd ondanks de grote 

obstakels die men tegen zou komen tijdens 

het aanleggen van de trambaan zoals een 

vrij groot viaduct voor die tijd, over het 

spoorwegemplacement nabij het station 

Barendrecht (het werd het hoogste punt van 

alle lijnen). Vooral in Barendrecht moest 

veel grond verzet worden o.a. over het 

reeds genoemde viaduct, maar ook wat   Herkend u het oude station nog! 

kleinere aanpassingen, zoals het verbreden van de Rijsoordse brug en er moest een nieuwe 

helling worden aangebracht aan de zuidelijke kant van de brug omdat de tram de steile helling 

niet kon verdragen en een langere oprit nodig had. Daardoor kwam de baan van de tram op een 

hoger niveau te liggen als de naastliggende Straatweg. In 1904 was het dus zover, en op 1 

oktober volgt de openingsrit. De verwachtingen waren toch wel hooggespannen vooral 

betreffende het goederen vervoer en de overslag daarvan. In Rijsoord was er een bloeiende 

vlasindustrie ontstaan van  v. Nes en Plaizier, maar ook landbouw producten en dan met name 

suikerbieten voor de fabrieken in Puttershoek en later Dinteloord (In top jaren vervoerde de 

RTM op het gehele lijnennet ruim 7000 wagonladingen suikerbieten). 

 

Uitnodiging. 

Hierbij nodig ik u vriendelijk uit om (in gedachten) een tramrit mee te maken naar Zwijndrecht, 

te beginnen vanaf tramstation Middeldijk.  

Na het vertreksein van de conducteur wordt de snelheid van de tram al gauw opgevoerd van 20 

tot maximaal 35 km. per uur, en zien al gauw de 

hoge tramdijk in zicht komen. Nadat we het 

hoogste punt zijn gepasseerd, zien we rechts de 

zgn. Tramput waar zoals gezegd veel grond naar 

toe is getransporteerd. De stoomtrein vanuit 

Dordrecht staat te wachten totdat de  machinist 

“veilig“ krijgt om station          

 

 

 

De stoomtram (op z n hoogste punt) rijdt naar halte Middeldijk)  

 

Barendrecht binnen te rijden. Nog even dan zien we de boerderij Wevershoeve opdoemen (nu 

restaurant). Hier wordt alleen gestopt op verzoek, er zijn geen liefhebbers tijdens deze rit, dus 

we rijden door. Tijdens de rit zien we links de fraaie boomgaard van de heer Marius Huizer, en 

aan de rechterkant rijden we langs “het kasteeltje” het mooie  huis van de fam. Wigleven 

(inmiddels afgebroken). De tram nadert met z‟n inzittenden het einde van de Noldijk, en rijdt 



nu de kruising Westzijde / De Zwaan op. Na een 50- tal meters stopt de tram voor een echte 

halte (De Zwaan). Het is nooit een drukke halte geweest behalve tijdens het bietenvervoer, toen 

stonden er weleens  2 trams de een met suikerbieten de ander met een afgewerkt product (pulp) 

voor de boeren voor veevoer. De genoemde goederentrams werden extra ingezet buiten de 

normale personen trams om. Tijdens een korte stop (lang genoeg dat stoker of conducteur even 

een pakje shag bij mijn vader konden kopen die een paar huizen verder een sigaren winkel had) 

vervolgd de tram zijn baan, nu met een bochtje achter de huizen van De Zwaan langs het zgn. 

Groentje (dit was ook een put die uitgegraven was voor de tramdijk) We rijden links langs de 

boerderij Landzigt waar de eigenaar woont van vlasserij Souburg. Na nog een bocht te hebben 

genomen zien we in de verte de volgende halte Lagendijk. Bij genoemde halte is ook gevestigd 

restaurant de Bellevue, de eigenaar is tevens RTM-agent die ook pakjes en stukgoederen in 

ontvangst neemt en ter verzending aanbiedt. De conducteur van de tram regelt tijdens deze 

korte stop één en ander vanuit de meegevoerde goederen wagen. Het trampersoneel behandelde 

ook het postvervoer, het leverde voor de 

RTM een constante bron van inkomsten op. 

Op drukke lijnen zoals op de Hoeksewaard  

ging er een speciale postambtenaar mee om 

brieven te sorteren. Op de halte Lagendijk 

werd er af en toe ook landbouwproducten 

aan geboden, deze werden als het grote 

partijen betrof, eerst gewogen op de daar 

aanwezige weegbrug. We vervolgen onze 

reis door het landelijke Rijsoord, rechts van 

ons zien we nog even de Watertoren,  

daarna aan de zelfde kant, nog enige fraaie woningen van Rijsoordse notabelen. Even verderop 

zien we rechts de bedrijfsgebouwen van de vlasserij van de fa. van Nes, en een vertakking van 

de tram rails naar een van deze bedrijfsruimte (de overkapping is nog te zien aan de nu al jaren 

gevestigde meubelzaak). Vanuit de verte zien we de bekende molen, en even verder stoppen we 

weer voor halte Mauritsweg. Het vertreksein wordt al gauw gegeven (er is hier weinig 

belangstelling voor de tram) en rijden aan onze rechterzijde de 1e chr. school en Geref. kerk 

voorbij. Daarna gaat onze neus te gast bij een bakker waar het altijd lekker ruikt (L.T. van der 

Linden) Links de Pruimendijk daarna even voorbij slagerij de Koning de halte de 

Rijsoordsebrug met een perron. Hier 

stappen wel een aantal personen in (die 

gaan winkelen in Dordrecht) en ook 

een paar uit ( zijn op familiebezoek 

geweest in Barendrecht). Wederom 

klinkt het bekende fluitsignaal van de 

conducteur en trekt de tram weer naar 

de volgende halte. We rijden over de 

brug met rechts het witte restaurant 

“Het wapen van Rijsoord” en even 

verder de O.L.S. waar mijnheer den 



Engelsman de leiding heeft, daarna de Herv. kerk. Links rijden we de los en laadplaats van het 

Schalksedijkje voorbij, en maken daarna een vrij scherpe bocht naar rechts, zien nog even een 

aantal bussen van de Jong staan, en daarna halte Langeweg. De conducteur heeft geen 

passagiers voor halte Langeweg, en hij heeft tegen de machinist gezegd indien hij daar ook 

geen volk ziet, kan hij doorrijden naar de volgende halte. Op halte Panoord te zijn aangekomen 

stappen nog een paar mensen in voor het Veerplein. De conducteur kijkt nog even op zijn 

horloge want hij (als chef van de tram) kan niet te vroeg vertrekken (ook al zijn de meeste 

vertrektijden ”bij benadering” aangegeven op de borden. Bij de halte Krommeweg moet er nog 

een pak couranten uit, de machinist steekt zijn hoofd buiten de loc. om te luisteren naar het 

vertreksignaal, en steekt zijn hand ten teken dat hij het gehoord heeft. Bij halte Nieuwenhuizen 

het zelfde laken en pak als bij halte Langeweg en gaan met een kalm vaartje naar het Veerplein 

wat het eindpunt is van deze rit. De tram stopt om de passagiers de gelegenheid te bieden om 

uit te stappen, de personen die willen instappen moeten nog even wachten,want er moet nog 

even gerangeerd worden. Als iedereen is uitgestapt ontkoppeld de stoker de loc en op 

aanwijzing van de stoker (die nu rangeerder is geworden) geeft hij de machinist aanwijzingen 

om de loc om te rijden naar de achterste wagon (kop maken) om de tram weer in gereedheid te 

brengen om de terugreis te aanvaarden. De loc wordt weer aangekoppeld en de remproef 

gehouden Alles is in orde, kunnen de passagiers instappen. De machinist en stoker gaan nog 

even kijken bij de pont, en de conducteur gaat eerst zijn administratie bijwerken voordat hij aan 

zijn volgende rit begint. En ook wij zijn in gedachten van onze gefingeerde reis op het 

Veerplein uitgestapt. Dit was even de gemoedelijke sfeer van het verleden, maar nu weer naar 

de realiteit van het heden. 

 

Besluit. 

Het is nooit een drukke lijn geweest, en aan het eind van de dertiger jaren gingen er al stemmen 

op om de lijn op te heffen wegens hevige concurrentie van busbedrijven ( Ragom, De Jong 

enz.). De tram had in die jaren dat hij hier gereden heeft ook een bijnaam gekregen “de 

Blokkendoos” van wegen zijn zo vierkante uiterlijk. Maar door de toch wel regelmatige 

ongelukken die gebeurde met de tram, werd deze bijnaam al snel veranderd in “de 

Brokkendoos”. Door een aantal dodelijke ongevallen die met de tram gebeurde werd hij soms 

ook wel de “Moordenaar”genoemd. Één verhaal is me altijd bijgebleven, van een man aan de 

Noldijk, die te diep in het glaasje gekeken had en gedacht moet hebben als ik tussen die twee 

lampen in loop blijf ik op de goede weg, helaas waren die twee lampen van de tram, die in volle 

vaart aan kwam, en moest de man het met de dood bekopen.  Op 10 mei 1941 werd de lijn op 

last van de Duitse bezetter opgeheven en werden de tramrails naar Duitsland getransporteerd 

voor omsmelting voor wapentuig.  

 

Ik hoop dat ik u tijdens het lezen van dit epistel enige aangename ogenblikken heb bezorgd met 

het lezen en kijken naar het (tram) leven in vroeger tijd. 

Ik heb een virus dat NOSTALGIE heet,vandaar dit schrijven. 

 

Gorinchem 28 dec.2010     J. v.d. Wel 

j.v.d.wel5@kpnplanet.nl     m.m.v. G van „t Zelfde 
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