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Raccordement Tuinbouwveiling ZHE 

 

 

Raccordement: Tuinbouwveiling ZHE 

RTM-aansluiting: Van 1918 tot 1951 

Volledige naam: Coöperatieve Tuinbouw Veiling ‘De Zuid-Hollandsche Eilanden’ 

Bedrijfstak:  Veiling van fruit- en tuinbouwproducten 

Locatie:  Persoonsdam 

Omschrijving:  Vanaf de Roentgenstraat en langs de Nassauhaven, liep een RTM-spoor 

naar de Coöperatieve Tuinbouwveiling der Zuid-Hollandse Eilanden op  

de Persoonsdam.  De aangevoerde tramwagens werden inpandig gelost. 

 

Bedrijfshistorie: - De veiling werd opgericht in 1904 . 

   - In januari 1926 werd een modern nieuw veilinggebouw in gebruik 

genomen dat was ontworpen door architect A.I. van Doorn.  Met een 

stevige betonnen vloer en betonnen wanden, met daarboven een houten 

dakconstructie.  Het ovale bouwwerk, enigszins lijkende op een 

‘zeppelin hangaar’, was 120 meter lang, in het middelpunt 27,50 meter 

breed en dertien meter hoog. 

- Op drukke veilingdagen, werden door de RTM 30 tot 40 wagens met 

tuinbouwproducten aangevoerd. 

- In 1946 oordeelde de Rijksverkeersinspectie, dat de meeste 

veilinggroenten per vrachtauto vervoerd dienden te worden.  Hierna 

werden aardappelen en uien nog wel enige tijd per tram aangevoerd, 

maar ook dit vervoer werd steeds vaker over de weg afgewikkeld. 

- Na de oorlog groeide de veiling snel uit z’n jasje, en per 30 mei 1951 

verhuisde men naar een grotere vestiging aan de Reedijk (Waalhaven).  

Daarmee kwam ook een definitief einde aan de aanvoer van 

tuinbouwproducten per RTM-tram. 

- In 1996 zijn negen tuinbouwveilingen, waaronder de  Coöperatieve 

Tuinbouwveiling Zuid-Hollandse Eilanden en Coöperatieve Veiling 

Barendrecht samengegaan in The Greenery Barendrecht. 

 

 

 

 



 
 

Gebouw van de tuinbouwveiling op de Persoonsdam.  Midden boven: 

Damstraat; een spooraansluiting loopt met een boog richting Piekstraat, 

met aftakkingen naar de Feijenoorddijk (met open bakwagen) en 

Nijverheidstraat.  Van rechts (vanaf de Roentgenstraat en margarine- 

fabriek) loopt de RTM-aansluiting naar de tuinbouwveiling, met 

 een aftakking naar o.a. de Piekstraat (links) en de RMI-melkfabriek 

(links van de muziekkoepel).  Rechts: Nassauhaven, eind jaren ’20 . 

 

 

 
 

Op deze situatietekening uit 1928 is goed te zien dat de stoomtram de 

tuinbouwproducten tot in de Veiling ZHE bracht.  Een tweede tramspoor 

maakte een slinger naar de Piekstraat (rechtsonder).  Het Havenspoor 

van links, uit de Damstraat, liep toen buiten langs de Veiling ZHE,  

naar de Feijenoorddijk (rechts) en Nijverheidstraat (rechtsboven). 

 

 

 

Bronnen: 
- Afbeelding 48h.1: Tuinbouwveiling - Fotograaf onbekend.  Bron: www.serc.nl . 

- Afbeelding 48h.2: Tekening - Tekenaar onbekend. 
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