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RTM-windmolens 

 

 

Ten tijde van de aanleg van de tramlijnen op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, 

kende deze eilanden nog geen drinkwaternet.  Stoomlocomotieven hebben vrij schoon zoet 

water nodig om stoom te maken voor de aandrijving van de trams, dus was de RTM 

genoodzaakt om de watervoorziening voor zichzelf hoe dan ook te garanderen.  Hierbij 

werden de volgende middelen ingezet: 

- Beschikbaar water werd opgeslagen in eigen watertorens 

- Ketelwater werd vervoerd met eigen waterwagens 

- Gebruik van eigen windmolens om water in het duingebied op te pompen. 

 

Over hoeveel eigen windmolens de RTM beschikte, is geen zekerheid.  Wel is zeker, en is 

ook fotografisch bewijs beschikbaar, dat er windmolens waren te Burgh (Schouwen-

Duiveland) en Ouddorp (Goeree-Flakkee).  De windmolen te Burgh stond bovenop de RTM-

watertoren die, op zijn beurt, bovenop het tramstation Burgh was gebouwd. 

 

Te Ouddorp was een windmolen gebouwd, zo’n 700 meter ten noorden van het tramstation, 

aan het Hooge Pad.  Vandaar werd duinwater naar de watertoren bij het station gepompt.  Bij 

windstil weer zou het mogelijk zijn geweest om stoomlocomotieven rechtstreeks water te 

laten aanzuigen (?).  De windmolen was van het type ‘Herkules Metallicus’ en was geleverd 

door de firma R.S. Stokvis en Zoonen te Rotterdam.  De molen was vijf meter breed en kende 

18 bladen.  De windmolen te Ouddorp was gebouwd in 1909 en is op last van de Duitse 

bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog verwijderd, en vervangen door een elektrische 

pomp. 

 

 

    



De RTM-windmolen in de duinen bij Ouddorp. 

Links: De molen in aanbouw, 1909 . 

Rechts een prentbriefkaart uit 1918 . 

 

 

 

Bronnen: 
Bron moleninformatie: Molendatabase.net .  Link naar bron: 

 https://www.molendatabase.net/detail.php?dbnr=1321 . 

- Drs. A. Dijkers, De R.T.M. op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Eilanden  (Leiden, Nederland: E.J. Brill, 1971), 

ISBN: onbekend, 262 bladzijden.  NVBS-boekenreeks deel 7 . 

- Afbeelding 47o.1: Molen 1909 - Fotograaf onbekend.  Coll. Molendatabase. 

- Afbeelding 47o.2: Molen 1918, prentbriefkaart - Fotograaf onbekend.  Coll. J.L.J. Tersteeg. 
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