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De bootdiensten op Rotterdam  

 

 

Het is het RTM-trambedrijf dat centraal staat in deze artikelenreeks, maar daarnaast is er ook 

volop aandacht voor de bus- en veerdiensten, het goederenvervoer en vele andere aspecten 

van het bedrijf.  Toen de RTM rond 1900 zich opwierp als het regionale vervoerbedrijf voor 

de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, nam zij het stokje over van het tot dan toe bestaande 

netwerk van particuliere bootdiensten in de regio.  Deze diensten beschikten meestal maar 

over één boot, en voeren van de woonplaats van de eigenaar naar het regionale 

handelscentrum; Rotterdam.  In latere jaren na de RTM verschillende bootdiensten over. 

 

De RTM-tram- en veerdiensten brachten voor die tijd snelle stoomtramdiensten naar de 

Hoeksche Waard en Voorne-Putten, en met aansluitende veerdiensten, goede verbindingen 

naar met name de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.  Wat tot daarvoor 

een reis van minstens een halve dag was, werd een tamelijk vlotte dienst die bovendien 

meerdere keren per dag werd uitgevoerd.  De diverse bestaande bootdiensten legden door 

deze vooruitgang al snel het loodje.  In dit artikel staan we even stil bij die bootdiensten. 

 

De vervanging van de oude bootdiensten door tramdiensten, rond 1900, kan als een 

vervoersrevolutie worden gezien.  Overigens moet men zich hierbij realiseren dat een aantal 

veren en bootdiensten bestonden uit kleine voet- en fietsveren, met een beperkte capaciteit.  

Een tweede vervoersrevolutie was de vervanging van de tramdiensten door wegvervoer, die 

zich grotendeels afspeelde in de jaren ’50 van de 20ste eeuw.   

 

In de 19de eeuw kwamen bewoners, uitzonderingen daargelaten, maar sporadisch buiten hun 

geboorteplaats.  Het leven was simpel; je werd geboren, groeide op, werkte, leefde en stierf in 

hetzelfde dorp of stad.  Van een samenhangend wegennet was nauwelijks sprake.  Het 

verlaten van een eiland was geen sinecure want dan moest men overvaren en dat koste geld.  

Tijdens de Franse bezetting werden de eerste verharde wegen aangelegd (de wegen van de 

Romeinen laten we even buiten beschouwing) en ontwikkelde zich elders in de provincie 

vervoer met wagendiensten (koetsen) en trekschuiten.  Voor een trekschuit heb je paard o.i.d. 

nodig die vanaf de wal de schuit met een kabel voorttrekt, dus was deze vervoersvorm 

ongeschikt om naar de eilanden Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee of Schouwen-

Duiveland te reizen.  Maar de ontwikkeling van de stoommachine bracht uitkomst. 

 

Her en der stonden ondernemers op die een boot met aandrijving kochten, en een dagelijkse 

bootdienst op Rotterdam begonnen.  Velen meerden aan bij de Boompjes of Oosterkade.  

Terugblikkend zou men de diverse veren in drie groepen kunnen indelen: A/ de particuliere 

bootdiensten; B/ de provinciale veerdiensten en C/ de RTM-veerdiensten.  Er zijn talrijke van 

particuliere bootdiensten geweest, waarvan we er hier enkele in herinnering willen roepen, die 

actief waren binnen het vervoergebied van de RTM. 



De veerdiensten worden in andere artikelen beschreven, hier benoemen we de 

stoombootdiensten, die na een particuliere start, door de RTM werden overgenomen.  N.B.  

De vaarroutes en aanlegplaatsen kunnen in de loop der jaren gewijzigd zijn. 

 

 

 
Naam Vaarroute RTM-periode 

Middelharnissche boot / 

Menheerse boot 

Rotterdam – (langs Spijkenisse) – 

Middelharnis  

Vanaf 17 september 1923 tot 29 januari 

1949 

Oud-Beijelandsche boot Rotterdam – Oud-Beijerland Vanaf 1926 tot 1940 

Vlaardingsche spoorboot Rotterdam – Vlaardingen – Brielle – 

Hellevoetsluis  

Vanaf 1 november 1918 tot 16 november 

1931 

Zierikzeesche boot Rotterdam – Dordrecht – Willemstad – 

Stavenisse – Zierikzee  

Vanaf 1 juni 1900 tot 19 mei 1949 

 

 

  

Middelharnissche Boot / Menheerse Boot 

- Van/tot: Vanaf 17 september 1923 tot 29 januari 1949 

- Rederij: Stoomboot Maatschappij Overflakkee en Goedereede, opgericht 1884 

- Route: Rotterdam – (via het Kanaal door Voorne, later: Oude Maas) – Middelharnis v.v. 

- Schip: ss Middelharnis 

 

- Deze onderhield sinds 1841 een dagelijkse verbinding van Middelharnis (Havenhoofd) via  

het Voornse Kanaal naar Rotterdam (Boompjes) en heeft tot 1949 gevaren.  Niet te verwarren 

met de RTM-veerdienst Hellevoetsluis – Middelharnis v.v. 

 

 

 
 

 

 

Tijdschriftartikel: Bootdienst opgeheven 
 

 

Met ingang van 29 Januari zal de Middelharnisse Bootdienst, die een rechtstreekse dienst 

onderhield op Rotterdam, worden opgeheven. 

 

Deze dienst werd in 1841 opgericht onder de naam “Stoombootdienst Maatschappij 

Overflakkee en Goedereede”.  In 1923 is de bootdienst overgegaan naar de Vlaardingse 

Stoomboot Mij., onderdeel van de R.T.M. 



 

Mede doordat in de oorlog de schutsluis werd beschadigd kon de boot niet meer in de kom 

van de haven te Middelharnis komen en liep het passagier- en vrachtvervoer sterk achteruit. 

 

 

 

Oud-Beijerlandsche Boot 

- Van/tot: Van 1926 tot mei 1940  /  6 februari tot 8 maart 1953 

- Rederij: Stoomboot-Maatschappij “De Oude Maas” / N.V. Stoombootdienst “Oude Maas”, 

  opgericht 1895 

- Route: Rotterdam – Oud-Beijerland v.v. 

- Schip: ss Oude Maas III 

 

 

 
 

 

 

Vlaardingsche Spoorboot 

- Van/tot: Vanaf 1 november 1918 tot 16 november 1931  

- Rederij: Vlaardingsche Stoomboot Maatschappij, opgericht 1868 

- Route: Rotterdam – Vlaardingen – Brielle – Hellevoetsluis v.v. / Rotterdam – Brielle – 

Hellevoetsluis v.v. 

- Schepen: ss Vlaardingen (I, II, III, IV, V, VI, VII), ss Voorne en Putten I, ss Maasnymph 

- Voer zesmaal per dag, later viermaal en tenslotte éénmaal per dag 

 

 

Zierikzeesche Boot 

- Van/tot: Vanaf 1 juni 1900 tot 19 mei 1949 

- Rederij: Zierikzeesche Stoomboot Maatschappij, opgericht 1847 

- Route: Rotterdam – Dordrecht – Willemstad – Stavenisse – Zierikzee v.v. 

- Schepen: ss Zeeland, ss Stad Zierikzee, ss Schelde 

 

 

 

 



 

 
 

De Vlaardingsche Spoorboot passeert de draaibrug bij Heenvliet. 

 

 

 
 

Verschillende stoombootdiensten legden aan in Brielle. 
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