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Profiel tramlijn Hillegersberg – Rotterdam 

 

 

>  Onderaan deze pagina staat een LINK naar een BONUS-artikel. 

 

 

 

Profiel Schielandsche Tramweg Maatschappij 
 

Naam trambedrijf: Schielandsche Tramweg Maatschappij  (SlTM) 

Opgericht:  - Op 10 augustus 1882 te Rotterdam door Gerardus Adrianus Freericks,  

concessionaris en uitbater van ‘Café et Jardin de Plaisance’ (ook bekend 

als ‘De tuin van Freericks’), aan de Straatweg 

- In de Staatscourant van 16 october 1882 worden de aandeelhouders 

vermeld.  Enkele van hen zijn het vermelden waard: 

 - Samuel Raphael Stokvis, van het handelshuis Stokvis (9 aand.) 

 - Gerardus Adrianus Freericks, koffijhuishouder (5 aandelen) 

 - Fop Smit junior, van de redersfamilie (3 aandelen) 

 - Mejufvrouw de weduwe Johannes Boon, leverancier van de  

   eerste zes paardentramrijtuigen (2 aandelen) 

 - Christiaan Wilhelm Loos, restaurateur (2 aandelen) 

 - Gilles Johannes le Fèvre de Montigny, burgemeester (1 aand.) 

 

 

 



 

 

RTM-exploitatie: De RTM heeft deze lijn nooit volledig geëxploiteerd, wel leverde de 

RTM per 1 januari 1888 de bespanning (paarden) aan de SlTM 

Vervoergebied: Hillegersberg en Rotterdam-Noord  (één lijn) 

Spoorbreedte:  - Fases 1/2: 1067 mm  (volgens sommige bronnen: 1000 mm) 

- Fases 3/4: 1435 mm 

Eerste tramdienst: 29 december 1882 

Laatste tramdienst: 31 december 1918 / lijn werd voorgezet door de RETM 

Bedrijfseinde:  31 december 1918 

 

Route tramlijn: Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Schiekade OZ – Hofplein   

(4,4 km).  Het  oorspronkelijke beginpunt was aan de Dorpsstraat (nu:  

Bergse Dorpsstraat), bij ‘Plaszicht’ (nu: Freericksplaats) 

 

 

 
 

 

Rijdend materieel: - Zes gesloten rijtuigen, J. Boon (1882) 

   - Eén gesloten rijtuig, J. Boon (1885) 

   - Eén open rijtuig, Métallurgique (1890) 

   - Eén open rijtuig, Métallurgique (1895) 

 

- In fase 2, met paardentramexploitatie door de RETM, hebben o.a. de 

voormalige RTM-rijtuigen 515, 517, 523, 524 en 525 op deze lijn 

dienstgedaan. 

 

Verdere informatie: - Strikt genomen is de lijn naar Hillegersberg geen echte RTM-lijn 

geweest.  Maar omdat de RTM per 1888 de bespanning verzorgde en de 

lijn per 1919 werd geëxploiteerd werd met voormalige (omgespoorde) 

RTM-paardentramrijtuigen door de RETM, de rechtsopvolger van de  

RTM in Rotterdam, en het gegeven dat de lijn tot het Rotterdamse 

vervoersgebied behoort, is de lijn volledigheidshalve toch in deze  

artikelenreeks opgenomen. 

- Niet te verwarren met de Schiedamsche Tramweg-Maatschappij. 

- Freericks opende in 1873 een stalhouderij en café, als voortzetting van 

het voormalige café ‘Het Wapen van Holland’.  Het bedrijf groeide uit 

tot een klein pretparkje met o.a.  een tuinkoepel (Chinees theehuisje),  

een Amerikaansche Velocipède-Carrousel, een Reuzenorchestrion en 

een Cirque de Bateaux.  Men kon boottochtjes maken en in de winter 

werden er schaatstochten georganiseerd. 

- De RTM verzocht in 1879 aan de Gemeenteraden van Rotterdam en 

Hillegersberg toestemming voor de aanleg van een paardentramlijn naar 

Hillegersberg, maar de vergunning werd geweigerd.  Drie jaar later 

krijgt de SlTM wèl toestemming voor de aanleg van deze tramlijn. 



- De paardentramlijn was de opvolger van de omnibusdienst van G.A. 

Freericks (1825-1904), die vanaf 1878 werd ingezet om bezoekers naar 

zijn uitspanning te vervoeren. 

- Freericks heeft in 1881 een concessie aangevraagd voor een 

paardentramlijn van Rotterdam, via Hillegersberg, Bergschenhoek, 

Berkel, Pijnacker en Nootdorp naar Delft, maar deze lijn is niet tot 

stand gekomen.  Later heeft de Hofpleinlijn dit plan deels vervangen. 

 

 

 
 

 

- De eerste SlTM-directeur was Mr.dr. Henri Franz Schomerus, geboren 

1 augustus1850 te Fort St. George d'Elmina (Goudkust Ghana) en 

overleden 22 mei 1926 te Delft. 

- Oswald Tulleken (1854-1915), directeur der maatschappij van 1887 

tot 1901, was woonachtig in de directiewoning villa ‘L’Esperance’ aan 

de Straatweg 246 . 

- De tramlijn uit Hillegersberg eindigde op de Schiekade OZ, bij het 

huidige Hofplein.  Aan de overzijde van de Rotterdamse Schie, op de 

Schiekade WZ, was het vertrekpunt van de tramlijn naar Overschie. 

- In 1887 werd in Hillegersberg een rijtuigenremise gebouwd. 

- Volgens sommige bronnen kende de lijn 1000 mm-spoor. 

- Halverwege de rit, niet ver van de Ceintuurbaan, passeerde de 

paardentram de Tol, die van 1734 tot 1929 in gebruik was. 

- De enkelsporige lijn kende enkele wisselplaatsen.  O.a. bij villa 

‘Bijdorp’ aan de Straatweg, bij de Tivolibrug en nabij de Noordsingel. 

- De Gemeente Hillegersberg weigerde in 1904 de SlTM haar 

toestemming te verlenen voor spoorverdubbeling. 

- In 1922-23 werd de lijn in delen omgebouwd naar normaalspoor, in 

dubbelspoor heraangelegd en geëlektrificeerd. 

- Na de elektrificatie werd een deel van de paardentramrijtuigen 

verbouwd tot motortramrijtuigen en ingezet op de lijn naar Overschie. 

- De zelfstandige Gemeente Hillegersberg werd in 1941 door de Duitse 

bezetter opgeheven en samengevoegd met de Gemeente Rotterdam. 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 
 

 

 
 

 

Ontwikkelingen tramlijn Hillegersberg – Rotterdam 
 
 Vanaf Tot en met Mij. Spoor-

breedte 

Tractie 

Fase 1 29 dec. 1882 31 dec. 1918 SlTM 1067 Paardentram 
Fase 2 1 jan. 1919 6 apr. 1922 RETM 1067 Paardentram 
Fase 3 5 juni 1923 15 oct. 1927 RETM  1435 Elektrische 

tram 
Fase 4 15 oct. 1927 heden RET 1435 Elektrische 

tram 

 

 

 
 

 

 

Tijdschriftartikel: Laatste Nieuwstijdingen 
 

 

Hedenmiddag had de feestelijke opening van den tramlijn Rotterdam – Hillegersberg plaats.  

In het hotel De Romein op de Schiekade was een kamer ingericht voor de ontvangst der 



commissie, benevens de genoodigden, waaronder wij de burgemeesters van Rotterdam en 

Hillegersberg opmerkten.  Te 1.15 ure reed de feesttrein, bestaande uit drie wagens af, die 

voorafgegaan werd door een wagen, welke voor de feestcommissie van Hillegersberg en het 

muziekcorps bestemd was. 

 

Aan de Kootbrug werd de feesttrein verwelkomd door het muziekcorps, die daarop in den 

eersten wagen plaats nam.  Overal wapperde de driekleur, die benevens de talrijke 

toeschouwers, een bewijs leverden, dat de opening dezer lijn met ingenomenheid begroet 

werd.  

 

In het Koffiehuis van den heer Freerihs waren twee lokalen voor de genoodigden ingericht.  

Daar aangekomen was de burgemeester van Hillegersberg de eerste, die het woord nam.  Hij 

schetste de groote behoefte, waarin de lijn voorziet, en zeide dat evenals Hagenaars 

Scheveningen, de Arnhemmers Velp hadden voor hunne uitspanning, zoo zou nu 

Hillegersberg de uitspanningsplaats van Rotterdam worden.  De voorzitter der maatschappij, 

de heer J. De Regt, nam hierna het woord, waarin hij den wensch uitsprak, dat het succes 

dezer lijn zoo groot mocht zijn, dat de maatschappij tot de uitbreiding der lijn spoedig zon 

kunnen overgaan en dat dan te gelijk de trekkracht van paarden voor stoom zou moeten 

plaatsmaken. 

 

Na een woord van dank aan den ingenieur, den heer Van Waning, en aan den directeur, den 

heer Schomerus, verzocht hij den burgemeester van Rotterdam en Hillegersberg of de 

maatschappij de lijn voor geopend mocht beschouwen, waarop de burgemeester de lijn voor 

geopend verklaarde.  Na nog eenige woorden van den directeur werden de genoodigden 

weder naar Rotterdam gebracht, waar de feesttrein te 3 uur terugkeerde. 

 

Het materieel der maatschappij der maatschappij bestaat uit vier wagens, uit de fabriek van I. 

Boon nabij Delft, benevens 12 paarden.  Op het heele uur zal voortaan een tram van 

Hillegersberg, en op het half uur een van Rotterdam vertrekken.  Wanneer de directie 

voortgaat met denzelden ijver aan den dag te leggen, twijfelen wij niet of het succes zal niet 

uitblijven. 

 

 

Bovenstaand artikel voor uw leesgemak hier integraal overgenomen uit het dagblad 

‘Rotterdamsch Nieuwsblad’ van vrijdag 29 december 1882 .  Inclusief volzinnen en enkele 

eventuele schrijf-, stijl-, tik- of zetfouten.  

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 
 

Paardentramrijtuig 8 naast Freericks te Hillegersberg. 

 

   

 
 

Open rijtuig 8 passeert de Tivolibrug (nu: bij Prins Bernhardkade). 

 

 

 

Bronnen: 
- Dr. H.J.A. Duparc, Ir. H.P. Kaper en L. Stigter, Trammend naar de Metro : De historie van de tram in 

Rotterdam  (Leiden, Nederland: N.V.B.S., 1968), ISBN: onbekend, 212 bladzijden.  NVBS-boekenreeks deel III. 
- Hans R. van der Woude - website: https://www.flickr.com/photos/hans_r_van_der_woude/34143483574  

- Bron knipsel ‘Koninklijk besluit’: Delpher, ‘Staatscourant’ van 16 october 1882 .  Auteur onbekend.  Link naar 

originele publicatie:  http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB08:000141403:mpeg21:p011 . 

- Bron knipsel ‘Omnibus Bleiswijk’: Delpher, dagblad tijdschrift ‘Nieuwsblad voor Hoeksche Waard en 

IJsselmonde’  van 28 december 1887 .  Auteur onbekend.  Link naar originele publicatie: 

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMMHW01:000975046:mpeg21:p00003 . 

- Bron knipsel ‘Baten SlTM 1882-83’: Delpher, ‘Rotterdamsch Nieuwsblad’ van donderdag 3 januari 1884 .  

Auteur onbekend.  Link naar originele publicatie: 

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011007824:mpeg21:p002 . 

- Bron knipsel ‘Merrie-paard’: Delpher, dagblad ‘Nieuws van den Dag’ van dinsdag 24 november 1885, 

bladzijde 3.  Auteur onbekend.  Link naar originele publicatie: 

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010085865:mpeg21:p003 . 
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- Bron knipsel ‘Paarden RTM’: Delpher, dagblad ‘Rotterdamsch Nieuwsblad’ van 1 december 1887 .  Auteur 

onbekend.  Link naar originele publicatie:  resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011009522:mpeg21:p002 

- Bron knipsel ‘Hemelvuur’: Delpher, dagblad ‘Rotterdamsch Nieuwsblad’ van 5 september 1899 .  Auteur 

onbekend.  Link naar originele publicatie:  resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010178013:mpeg21:a0005 

- Bron artikel ‘Opening tramlijn’: Delpher, dagblad ‘Rotterdamsch Nieuwsblad’ van 29 december 1882 .  Auteur 

onbekend.  Link naar originele publicatie:  resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011007545:mpeg21:a0021 

- Afbeelding 41g.1: Freericks Restaurant, met paardentram, prentbriefkaart - Fotograaf onbekend. 

- Afbeelding 41g.2: Tivolibrug met rijtuig 8, prentbriefkaart - Fotograaf onbekend. 
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