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Stoomtram Schiedam-parade 

 

 

Deze artikelenreeks is voortgekomen uit een voornemen om enkele oude RTM-puzzels op te 

lossen.  Eén van die puzzels was de geschiedenis van de eerste stoomtramlijn van de RTM, 

naar Schiedam.  Deze lijn wordt in RTM-publicaties meestal maar zeer beknopt behandeld, en 

dat maakt nieuwsgierig.  Het hoofdstuk ‘De stoomtramlijn naar Schiedam’ is met extra 

aandacht en plezier uitgewerkt.  Er is gelukkig ook een aantal afbeeldingen beschikbaar, dus 

kunnen we als extraatje, een fotoparade toevoegen om voor eens en voor altijd, deze lijn, die 

cruciaal was voor de groei van de RTM, recht te doen. 

 

 

 

 
 

 



 
De twee bovenstaande afbeeldingen tonen de Nieuwe Binnenweg met 

rails van de stoomtram.  Rechts, achter de bomenrij, ligt het 

onbebouwde ‘Land van Hoboken’.  Op de tweede foto zien 

we een Engelse omnibus met imperiaal.  Rond 1900 . 

 

 

 
 

 

 



 
De stoomtram rijdt langs de Rotterdamsche Dijk bij Schiedam. 

 

 

 
 

Op 22 januari 1902, dook een ontspoord tramrijtuig de sloot in.   

Schiedam, ter hoogte van ‘Het rode hek’. 

 

 

 
 

Enkele ‘Schiedamse’ rijtuigen, kregen een tweede leven op het 

eilandennet.  Zoals rijtuig 388, dat jarenlang dienst heeft 

gedaan op de bijlijnen in de Hoeksche Waard. 

Krooswijk, 1932 . 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 
 

Op 22 augustus 1968 arriveerde rijtuig 388 bij het RTM-museum te 

Hellevoetsluis.  Helaas werd besloten het rijtuig NIET te restaureren. 
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