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De raccordementen 

 

 

>  Onderaan deze pagina staan LINKEN naar meerdere vervolgartikelen. 

 

 

 

Raccordementen zijn bedrijfssporen.  Deze werden gebruikt voor het aanvoeren van 

grondstoffen en/of de afvoer van producten bij bedrijven.  Eigen dienstsporen van een 

trambedrijf vallen buiten dit kader.  Een klein raccordement kon bestaan uit een enkel wissel 

op een hoofdlijn met een laadspoor van niet meer dan 15 meter, maar een raccordement kon 

ook bestaan uit een behoorlijk emplacement, zoals dat van de Suikerfabriek Puttershoek.  

Reizigers werden niet vervoerd over deze sporen.  Het vervoer van goederen was in de eerste 

helft van de 20ste eeuw een belangrijke inkomstenbron van de interlokale tramwegen.  In het 

begin de die eeuw waren vrachtwagens nog lang niet sterk genoeg voor zware lasten en ook 

het benodigde wegennet ontbrak grotendeels.  Pas in de jaren ’30 werden de vrachtwagens 

beter en na de Tweede Wereldoorlog verdween de goederentram langzaam van het toneel. 

 

De RTM kende slechts vier zogenaamde exploitatiegroepen; Hoeksche Waard, Voorne en 

Putten, Flakkee en Zeeland.  Voor de overzichtelijkheid en het gemak van de lezer, worden 

hier ook de fictieve exploitatiegroepen ‘Rotterdam en IJsselmonde’ en ‘St. Philipsland en 

Brabant’ opgenomen.   

 

De vijf bekendste Rotterdamse raccordementen worden hier apart behandeld.  Verder worden 

alle bekende raccordementen van het RTM-net in onderstaand overzicht opgesomd.  Helaas is 

van de raccordementen buiten Rotterdam, nauwelijks iets bekend. 

 

Naast de sporen voor de lijndiensten, de eigen remisesporen e.d. en hier genoemde 

raccordementen, waren er ook sporen naar havens en steigers.  Verder waren er langs de 

verschillende lijndienstsporen op vele plaatsen extra laad- en lossporen, vaak ook voorzien 

van een (verhoogd) laad- en losperron, voor het laden van vee of goederen.  Tal van 

kolenboeren beschikten over een eigen kolenopslag, nabij een RTM-laad- en losspoor. 

 

 

Raccordementen Groep Rotterdam en IJsselmonde 

 
Omschrijving Plaats Periode actief Verdere informatie 

Van den Bergh Rotterdam 1898-1954 Zie link onder 

Cornelder Rotterdam 1922-25 Zie link onder 

GALAK Rotterdam 1914-51 Zie link onder 

Tuinbouwveiling ZHE Rotterdam 1918-51 Zie link onder 



Ver. Zuivelbereiding Rotterdam 1914-40 Zie link onder 

Smeetsland Rotterdam 1917-21  

Van Nes Rijsoord 1918-41  

 

 

Raccordementen Groep Hoeksche Waard 

 
Omschrijving Plaats Periode actief Verdere informatie 

Puttershoek Fabriek Puttershoek 1913-57 Suikerfabriek 
Oud-Beijerland Fabriek Oud-Beijerland 1902-57 Suikerfabriek 

 

 

Raccordementen Groep Voorne en Putten 

 
Omschrijving Plaats Periode actief Verdere informatie 

Oostvoorne Veiling Oostvoorne 1930-55 In 1955 gefuseerd 

met de veiling van 

Brielle 

 

 

Raccordementen Groep Flakkee 

 
Omschrijving Plaats Periode actief Verdere informatie 

Middelharnis Veiling Middelharnis 1926-42  

De Gast Sommelsdijk 1917-20  

Vis Sommelsdijk 1918-24  

De Haas Sommelsdijk 1916-22  

 

 

Raccordementen Groep Zeeland 

 
Omschrijving Plaats Periode actief Verdere informatie 

De Duif Nieuwerkerk 1922-43 Zuivelfabriek 

De Kapel Capelle 1916-52 Meestoof en 

cichoreifabriek 

Jamfabriek Zierikzee 1919-43 Bij Nobelpoort 

Haamstede Drogerij Haamstede 1920-51  

 

 

Raccordementen Groep St. Philipsland en Brabant 

 
Omschrijving Plaats Periode actief Verdere informatie 

Steenbergen Fabriek Steenbergen 1900-53 Suikerfabriek 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 
 

Meestoof ‘De Kapel’ dateert uit 1869.  Hier werden de wortels van de 

meekrapplant gedroogd voor de productie van rode textielkleurstof. 

In de crisisjaren werden hier ook de wortels van de cichoreiplant 

(witlof) gedroogd, waarvan goedkope surrogaatkoffie werd gemaakt. 

Het gehucht Capelle werd na de Watersnood van 1953 niet meer 

herbouwd.  Maar deze meestoof is behouden gebleven !  1905 . 

 

 

 
 

Een bewaard gebleven souvenir van een verdwenen instelling 

met een eigen RTM-raccordement, 7 juni 2014. 

 

 

 

Bronnen: 
- 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 48ax.1: Meestoof - Fotograaf: P.C. van Immerzeel.  Coll. Zeeuws Archief, bron: 

https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/meekrap-en-cichoreifabriek-in-capelle . 

- Afbeelding 48ax.2: Oostvoorne - Fotograaf onbekend.  Bron: https://vriendennederlandstegelmuseum.nl . 

 

https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/meekrap-en-cichoreifabriek-in-capelle
https://vriendennederlandstegelmuseum.nl/

