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Dringen in de Rosestraat 

 

 

Als we het railverkeer in de Rosestraat en directe omgeving op een rijtje zetten, kunnen we 

niet anders dan vaststellen dat men zeer rijk bedeeld was.  Op het Stieltjesplein lag een 

noodkeerlus van de RETM/RET, die maar weinig werd gebruikt.  Direct achter de woningen 

aan de Rosestraat, die maar aan de oostzijde van de straat waren gelegen, liep de tweesporige 

NS-hoofdspoorlijn van Rotterdam naar Dordrecht.  Vanaf de Koningshavenbrug, de Hef,  liep 

deze lijn over een spoordijk, met onderdoorgangen bij de Nassaukade, Roentgenstraat en 

Steven Hoogendijkstraat.  Bij de Rose-Spoorstraat was er een bewaakte spoorwegovergang. 

 

De belangrijkste raillijn van de Rosestraat was echter de RTM-stoomtramlijn.  Het 

belangrijkste eindstation van het net was hoofdstation, tevens hoofdkantoor, der RTM.  Wie 

vanuit het westen, midden en noorden van het land op reis was naar de Zuid-Hollandse en 

Zeeuwse eilanden, toog naar station D.P., Beurs (later: Blaak) of Maas, nam de RETM/RET-

tram naar de Oranjeboomstraat, en wandelde naar het RTM-station.  Later kwam er ook een 

RTM-halte Rotterdam-Zuid, en kon men direct van de trein op de RTM-tramlijn overstappen. 

 

Direct na de halte Rotterdam-Zuid, aan het einde van de Rosestraat, boog de RTM-tram 

rechtsaf de Tweede Rosestraat ZZ in.  De Tweede Rosestraat vormde een merkwaardige 

verbinding tussen de Rosestraat en de Hillesluis.  In de beginjaren van de tramdiensten lagen 

hier bruggen over een spuikanaal, dat liep van de Spoorweghaven (voorheen het Zwanegat) 

naar het Mallegat.  Woningen waren er niet.  De RTM-tram kruiste hier bij drie overwegen 

niet minder dan zes NS-sporen.  Direct bij het verlaten van de Rosestraat twee sporen van het 

NS-boterlijntje (onderdeel van het Havenspoor), vervolgens over drie sporen tussen het 

rangeerterrein Varkenoord en het depot Feijenoord (en de sporen rond de Spoorweghaven).  

Tenslotte kruiste men aan het einde van de Tweede Rosestraat een zesde spoor, dat eveneens 

van het rangeergeerterrein kwam, en via o.a. de Hillesluis, Putselaan en Brielselaan naar de 

Waalhaven liep.  Deze lijn vormde de kern van het Havenspoor, dat allerlei aftakkingen 

kende, waaronder het Boterlijntje. 

 

Het ‘boterlijntje’ kende vrij intensief goederenvervoer.  In feite waren er twee ‘boterlijntjes’; 

één van de RTM en eentje van de NS.  Het RTM-boterlijntje liep door de Roentgenstraat en 

bediende behalve de margarinefabriek, ook de Cooperatieve Tuinbouwveiling ‘Zuid-

Hollandse Eilanden’, de Vereenigde Melkbereiders (RMI) en de GALAK-melkfabriek in de 

Piekstraat.  Het NS-boterlijntje liep vanaf het rangeerterrein Varkenoord over het 

Handelsterrein, langs het overslagperron met de RTM, pal langs het RTM-hoofdkantoor naar 

de Nassaukade naar Bierbrouwerij d’Oranjeboom en de margarinefabriek.  Via de achterzijde 

van de margarinefabriek, aan de Nassauhaven liep het spoor door naar de Persoonsdam en 

Persoonshaven en de gasfabriek aan het Mallegat. 



Dit kluwen van sporen is al indrukwekkend, maar er was nog meer op spoorgebied te vinden.  

Vanaf het Handelsterrein was er een afslag van het Boterlijntje dat naar de Rose-Spoorstraat 

liep en daar de hoofdspoorlijn kruiste en doorliep naar de Persoonsdam.  Ook vanaf 

rangeerterrein Varkenoord was er een afslag dat de hoofdspoorlijn kruiste, en naar de 

Stadionweg leidde.  Dit waren beiden uitlopers van het grote Rotterdamse Havenspoor. 

 

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat in de jaren ’90 van de 19de eeuw, toen de Holland-

Amerika Lijn nog in het Poortgebouw zetelde, het Boterlijntje vanaf het Stieltjesplein twee 

links afslaande sporen naar de Stieltjesstraat heeft gehad, naar de HAL-loodsen die op de kade 

van de Koningshaven stonden.  Deze twee sporen liepen dicht langs het aanlegpunt van de 

(eerste) Koninginnebrug, en lagen dus vreselijk in de weg.  Het spoor dat het dichtst langs de 

bebouwing lag, liep door onder het poortgebouw door en over twee bruggen, naar de 

Parallelweg en Wilhelminakade.  Die overigens ook bereikbaar waren via de sporen rond de 

Spoorweghaven.  Rond 1900 zijn deze twee sporen verdwenen.  De RTM had overigens via 

de Entrepotstraat en ‘Het spoor van Cornelder’, een railverbinding naar de Koningshavenkade 

in de Stieltjesstraat. 

 

Zowel bij de Persoonsdam als de Stieltjesstraat, hebben de RTM en NS in de loop der jaren 

met hun sporen, stuivertje gewisseld.  Per saldo hebben zowel de Bergweg (NS-stations 

Bergweg en Rotterdam-Noord) als de Rosestraat (RTM-hoofdstation en NS-station 

Rotterdam-Zuid), elk twee stations gekend.  De Coolsingel kent twee metrostations. 

 

 

 

 
 

Weinig kerken beschikten over een spooraansluiting, zoals de kerk aan 

het Stieltjesplein.  Dagelijks werden vanaf de margarinefabriek aan de 

Nassaukade, of de bierbrouwerij aan de Oranjeboomstraat, geladen 

wagons opgehaald.  Alleen wanneer de Koninginnebrug was geopend 

voor de scheepvaart, mocht het ‘Boterlijntje’, hier met loc 660, de 



drukke Nassaukade oversteken naar het Stieltjesplein, 

de Rosestraat en het Handelsterrein. 

 

 

 
 

Het passeren van het normaalsporige NS-‘Boterlijntje’, betekende dat 

de RTM even ruimte moest maken.  Normaal gesproken, stond de 

motorwagen of, zoals hier, het motorrijtuig, niet langs het perron, 

maar vaak met de neus op het kruisstuk.  MABD 1803 ‘Kluut’ en 

een NS-sik, bij het RTM-hoofdstation Rosestraat, voor 1961 . 

 

 

 
 

Door de hoge ‘Chinese Muur’ rond het Handelsterrein, was 

er voor machinisten van het ‘Boterlijntje’, geen goed zicht 

op RTM-materieel dat vanaf het Handelsterrein, de 

Rosestraat in kwam rijden.  Eén goede tik, en de 

RTM-motorwagen lag op z’n kant.  Jaren ’50 . 

 

 



 
 

Halverwege de Rosestraat was er, vanaf het Handelsterrein, een 

aftakking van het NS-Boterlijntje, door de Rosespoorstraat, met 

een kruising van de hoofdspoorlijn, naar de Persoonsdam e.o. 

Het hoofdspoor mocht alleen worden overgestoken, als dit 

spoor gesloten was wegens openstelling van de Hefbrug 

over de Koningshaven.  Loc 633, 1 october 1973 . 
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