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NTM-rijtuigen op de Putselaan 

 
Zomer 1945; Nederland is bevrijd en dat wordt uitbundig gevierd.  In de oorlogsjaren zijn in 

het geheim wederopbouwplannen ontwikkeld.  Voor Rotterdam gold dat letterlijk; de stad 

kwam zwaar gehavend uit de oorlog en vrijwel letterlijk moest er een nieuwe stad worden 

opgebouwd.  Dat moest snel gebeuren, en in een tijd dat er in heel Europa enorme tekorten 

waren aan bouwmaterialen.  De Haagse politiek gaf de wederopbouw van Rotterdam de 

hoogste prioriteit.  Het herstel van de havenactiviteiten was van groot nationaal belang. 

 

Het herstel van Rotterdamse Haven, en de daar gevestigde industrieën, was een zeer complexe 

uitdaging.  Men wilde niet alleen de vooroorlogse bedrijvigheid herstellen, velen zagen in dat 

het ook een uitgelegen kans was om verbeteringen op allerlei vlakken tot stand te brengen.  

Voor de oorlog waren bedrijven vooral organisch gegroeid; nieuwe afdelingen werden 

gewoonlijk vlak naast de reeds bestaande bedrijfsdelen gebouwd.  Kort na de oorlog kon men 

nieuwe locaties kiezen en ook rekening houden met de nodige transportbewegingen.  

Historisch gegroeide onpraktische zaken, kwamen in aanmerking voor nieuwe benaderingen. 

 

In de eerste naoorlogse jaren moest ook de industrie tot leven worden gewekt.  Vele bedrijven 

hadden jarenlang stilgelegen, dus moest het personeel opnieuw opgeleid worden.  De olie- en 

chemische industrieën kennen zeer complexe productieprocessen, dus deze opleidingen waren 

langdurig en kostbaar.  Een ander aspect was dat in die jaren slechts weinig productie-

processen geautomatiseerd waren, en er dus vrij veel personeel vereist was.  Het grootste deel 

van dat personeel was woonachtig in Rotterdam-Zuid, en beschikte niet over geschikt eigen 

vervoer om dagelijks naar het Botlek-gebied af te reizen.  Wat moest men doen ? 

 

Enkele grote bedrijven uit het Botlekgebied en de Nederlandse Spoorwegen staken de koppen 

bij elkaar, en vonden een oplossing in zogenaamde ‘werkliedentreinen’.  Tweemaal per dag, 

zes dagen per week (de zaterdagochtend was deel van een gewone werkweek), vertrok er een 

trein vanaf de Hillesluis (Putselaan), bestaande uit oud materieel, naar Pernis, waarbij o.a. 

zowel bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij als de Shell-raffinaderij werd gestopt.  

 

De ‘Werkliedentrein’ heeft gereden van 1947 tot en met 1952, en werd kort na de 

Watersnoodramp, opnieuw een poosje op de baan gebracht, om het vervoer van havenwerkers 

veilig te stellen.  In de eerste periode (1947-49) werden voormalige NTM-rijtuigen ingezet.  

In de aansluitende periode tot 1951, werd het oudste, tot op de draad versleten, hoofdlijn-

materieel gebruikt.  De stoomlocs in de eerste periode waren uit de series 7700 en 8100; en 

voorzien van tramtrek- en stootwerk.  In de tweede periode werden de treinen getrokken door 

locs uit de NS-serie 6000 .   

 



Het moet een railliefhebbers droom zijn geweest om in die tijd de Putselaan over te steken.  

RET-tramlijn 2 kwam regelmatig langs, evenals de RTM-trams van en naar Hellevoetsluis en 

Oostvoorne.  Daar bovenop reed er dagelijks tweemaal een grote NS-sneltreinlocomotief 

stapvoets door de straat, met een bonte verzameling afgeleefde oude rijtuigen.  De reizigers, 

de havenarbeiders, waren wellicht wat minder onder de indruk van de geboden reiscomfort.  

En weinig bekend feit blijft, dat de NTM-rijtuigen jarenlang dagelijks over het Havenspoor 

van de Hillesluis naar het Botlek-gebied reden, en aldus de NTM een welverdiende eervolle 

vermelding toekomt in deze artikelenreeks. 

 

Extra leuk is dat één van deze NTM-rijtuigen behouden is gebleven !  Rijtuig C 205 

(Werkspoor, 1915, serie C 201 - 206), heeft na z’n NTM-tijd nog een poosje voor de NS 

gewerkt.  Van 1951 tot 1969 deed het dienst als noodwoning in Den Hoorn (in het Westland).  

In 1969 werd het rijtuig geschonken aan de SHM, die het liefdevol heeft gerestaureerd. 

 

 

 

 
 

Een ‘broertje’ van de bekende ‘Bello’-loc 7742, loc 7743 en een tweede 

loc, trekken samen een uit NTM-rijtuigen bestaande ‘werkliedentrein’  

richting Botlek.  Putselaan te Rotterdam, circa 1949 . 

 

 
 

Een lange lege tram op het rangeerterrein Varkenoord.  Achter de loc is 

de hoofdspoorlijn naar Dordrecht te zien, en daarachter de (behouden) 

watertoren van de gasfabriek aan het Mallegat.  Drie NTM-koppel- 

wagens zijn behouden.  Waaronder wellicht het exemplaar op de foto. 



 
 

Loc 6017 vertrekt van de Hillesluis met lege trein, naar het rangeer- 

terrein Varkenoord.  Achter de loc de oude SS-locomotievenloods; 

op deze plaats werd in de jaren ’60 RET-remise Hilledijk gebouwd. 

De dame links, steekt het RTM-spoor over.  12 Juli 1953 . 

 

 

 
 

NTM-rijtuig C 205 gerestaureerd en weer aan het werk.  Dit rijtuig 

vervoerde eerder o.a. Friezen bij de NTM en Rotterdamse 

havenarbeiders bij de NS, en nu, toeristen bij de SHM. 
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