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NS-depot Feijenoord  
 

 

Wie bij dit artikel is beland, zal afdoende bekend zijn dat het beginpunt, hoofdkantoor en 

werkplaatsen e.d. van het Kaapsporige eilandennet van het RTM-trambedrijf, in de 

Rotterdamse wijk Feijenoord lagen.  In en pal naast het Handelsterrein van de voormalige 

Rotterdamsche Handelsvereeniging van Lodewijk Pincoffs.  Maar de RTM was niet het enige 

railbedrijf met aanwezigheid in Feijenoord.  Over de Spoorbrug over de Nieuwe Maas en de 

Koningshavenbrug, de ‘Hef’, over de Koningshaven, liep de hoofdspoorlijn van de 

Staatsspoorwegen naar Dordrecht en Breda.  En dan waren er ook nog de druk bereden 

RETM-/RET-tramsporen, lopende vanaf Koninginnebrug, met een noodkeerlus op het 

Stieltjesplein, over de Nassaukade, de Oranjeboomstraat, het stadionviaduct, Hillesluis enz. 

 

Maar naast dit alles, was er ook een waar kluwen aan havensporen die tot in alle hoeken van 

de wijk liepen.  Dat spoorrails in de staten lagen was aan het einde van de 19de eeuw geen 

punt van zorg, ook al waren er ook toen al de nodige ongelukken door spelende kinderen en 

onoplettende verkeersdeelnemers.  Zo’n tachtig jaar later, in de jaren ’60, waren de meeste 

havensporen nog aanwezig, ook al werden de meeste nog maar sporadisch gebruikt.  Het hart 

van deze havensporen werd gevormd door NS-depot Feijenoord, aan de 2de Rosestraat, waar 

een aantal diesellocomotieven was gestationeerd voor het vervoer van NS-goederenwagens.  

Op het rangeerterrein Varkenoord konden langere treinen worden gespitst of samengesteld.  

Hier heersten de ‘Feijenoordse Meesters’, die zich door al het overige verkeer heen wurmden. 

 

Dat de RTM, RET, NS-hoofdspoorlijn, NS-goederenvervoer en het wegverkeer elkaar soms 

behoorlijk voor de voeten liepen, behoeft geen betoog.  Daar kwam nog bij dat de 

Maasbruggen veelvuldig werden geopend voor het scheepvaartverkeer, en al het andere 

verkeer een klein halfuur werd stilgelegd.  Als de bruggen dan eindelijk weer gesloten 

werden, ontstond steevast een vloedgolf aan verkeer dat de reis kon vervolgen.  Om te 

voorkomen dat meerdere RET-trams gevuld met reizigers midden op de Willemsbrug vast 

kwamen te staan, beschikte de RET over een ferme lus over het Noordereiland, met lange 

dubbele wachtsporen op de Prins Hendrikkade.  De openstelling van de bruggen was voor de 

Feijenoordse Meesters ook het moment dat zij met hun ‘Botertreintje’ vanaf de 

margarinefabriek, veilig de bocht konden nemen via de Nassaukade, het Stieltjesplein en 

Rosestraat, naar het Handelsterrein v.v. 

 

In een poging een informatief breedtebeeld te schetsen van het werkterrein van de 

Feijenoordse Meesters, benoemen we hier verschillende uitlopers van de Havensporen.  Oude 

herinneringen zijn niet onfeilbaar, dus kleine onjuistheden zijn niet uitgesloten.  We beginnen 

ons overzicht in het meest Westelijke puntje van werkgebied van de Feijenoordse Meesters. 

 

 



 

1/ Brielselaan en Putselaan 

- Langere tijd, vanaf 1891, liep het Havenspoor door naar de Sluisjesdijk en vanaf 1910, de 

Waalhaven Oostzijde.  Het goederenvervoer over de Brielselaan en Putselaan groeide fors, 

waarna besloten werd om vanaf rangeerterrein IJsselmonde een rechtstreeks Havenspoor aan 

te leggen naar de Waalhaven (en Heijplaat).  Dit werd in 1928 in gebruik genomen.  De oude 

route naar de Waalhaven, via de Brielselaan, werd in 1974 definitief opgeheven. 

 

- Als we de route aflopen vanaf het Zuidelijke ventilatiegebouw van de Maastunnel richting 

Depot Feijenoord, is de machinefabriek Braat aan de Doklaan de eerste klant met een 

aansluiting op het Havenspoor.  Vanaf 1976 was Nellen Kraanbouw hier gevestigd.  Het 

spoor liep langs de verdiepte ingang van de Maastunnel tot aan het Maastunnelplein, waar het 

een bocht naar links maakte, de Brielselaan in.  Bij deze bocht kwam ook het RTM-spoor 

vanuit Voorne-Putten naast het Havenspoor te lopen.  Vanaf de Wolphaertsbocht liep via een 

stukje Dorpsweg, bovendien een enkel RET-spoor naar de kleine tramremise Charlois 

(behouden !), ook nabij het Maastunnelplein gelegen.  Direct na de bocht lag de 

Brandweerkazerne en ROTEB-vuilverbranding aan de Brielselaan, in 1912 de eerste 

vuilverbrandings-installatie van Europa.  Op deze plaats is nu een pretpark in aanbouw. 

 

- De twee sporen aan de bebouwde zijde van de Brielselaan, werden door de RET gebruikt, de 

RTM had een spoor in het midden en aan de havenzijde (Maashaven Z.Z.) lag het NS-

havenspoor.  Verschillende hier gevestigde bedrijven beschikten over een aansluiting op het 

Havenspoor.  Vanaf de afslag Brielselaan / Wolphaertsbocht tot aan de Hillesluis, reden de 

RET, RTM en NS met z’n drieën, zonder elkaar te kruisen, gebroederlijk naast elkaar.  Aan 

het einde van de Brielselaan, nabij het huidige metrostation Maashaven, waren de 

graanverwerkende bedrijven Quacker Oats, Meneba en de Graan Elevator Maatschappij 

(GEM), met hun onmiskenbare geuren, gevestigd.  Ook zij waren ooit flinke klanten van het 

Havenspoor.  Vervolgens staken de trams en treinen de Dordtselaan over naar de Putselaan. 

 

- De Brielselaan was, ondanks het drukke railverkeer, rijkelijk voorzien van bomenrijen.  De 

Putselaan had een meer open inrichting.  RET, RTM en Havenspoor reden gezamenlijk naar 

de Hillesluis.  Laat ook gezegd zijn dat het oversteken van zowel de Brielselaan als de 

Putselaan, voor voetgangers en fietsers, een hele uitdaging vormde.  Er kon van alles aan 

komen rijden, en men moest zeer goed opletten, om veilig aan de overzijde te geraken.  Vanaf 

de Putselaan was er slechts één, weinig gebruikte, aftakking naar de GEB-vestiging aan de 

Retiefstraat.  Overigens is er ook jarenlang een aftakking geweest van het Havenspoor dat 

langs het Afrikaanderplein, over de Pretorialaan, naar de Maashaven N.Z. liep.  Die locatie 

was overigens ook bereikbaar met het Havenspoor via de Brede Hilledijk naar Katendrecht. 

 

- Bij Hillesluis reden vele RET-trams (vier lijnen) vanaf het Varkenoordseviaduct naar de 

Beijerlandselaan of Putselaan v.v., en hadden de RTM en RET ieder een tramhalte.  Het 

Havenspoor kruiste de RTM, die hier de 2de Rosestraat indook, en liep het spoor door naar het 

NS-rangeerterrein Varkenoord.  De sporendans was dan nog niet voorbij, want in de 2de 

Rosestraat, stak de RTM vervolgens de drie rangeersporen over tussen NS-depot Feijenoord 

en rangeerterrein Varkenoord.  Dertig meter verder, was er weer een derde kruising, deze keer 

waren het de twee NS-sporen vanaf het Handelsterrein (inclusief het ‘Boterlijntje’), naar het 

rangeerterrein Varkenoord, en naar het Havenspoor dat de hoofdlijn kruiste naar het 

raccordementspoor langs de Stadionweg.  Bij deze derde kruising, stak de RTM de NS-sporen 

diagonaal over, waardoor het voor fietsers en ander wegverkeer het soms een uitdagende 

puzzel was.  Er waren (handbediende) overwegbomen, maar die werden NIET gesloten als de 



RTM-trams hier overstaken.  De 2de Rosestraat was voor geoefende railliefhebbers een soort 

mini-pretparkje, maar voor overige verkeer was het een raildrukte van jewelste.  Voor fietsers 

was de bestrating met Rotterdamse ‘kinderhoofdjes’, een extra uitdaging, zeker bij gladheid. 

 

 

2/ Spooraansluiting RET 

- Pal naast het NS-depot Feijenoord werd midden jaren ’60, RET-remise Hilledijk gebouwd, 

waar zowel de metrotreinstellen van de lijn Centraal – Zuidplein, als de tramrijtuigen van 

RET-lijn 2, werden gestald.  Hier werden, door de Feijenoordse Meesters, vanaf maart 1966 

ook de eerste serie door Werkspoor Utrecht gemaakte metrotreinstellen afgeleverd.  Revisies, 

grootonderhoud, reparaties en verbouwingen van het metromaterieel werd bij de Centrale 

Werkplaats van de RET aan de Kleiweg uitgevoerd, waar ook een spooraansluiting was.  Ook 

hier werd het vervoer (via de spoorbruggen over de Nieuwe Maas en Koningshaven !) door de 

Feijenoordse Meesters en hun collega´s van NS-goederen, verzorgd.  Men zou verwachten, 

dat een metro- en tramremise die in maart 1966 in gebruik werd genomen, ook meteen een 

spooraansluiting moet hebben gehad op het RET-tramnet.  Maar nadat de het reizigersvervoer 

op de lijn Rotterdam – Spijkenisse op 6 november 1965 was gestaakt, bleef de railverbinding 

nog een halfjaar bestaan.  Vanaf maart 1966 werden de eerste metrorijtuigen door Werkspoor 

Utrecht aan de RET geleverd, en was er in remise Hilledijk nog geen tram te vinden.  Nadat in 

augustus 1966 de RTM-sporen uit de Brielselaan, Putselaan en Hillesluis waren verwijderd, is 

er een railaansluiting voor trams aangelegd, tussen de Hillesluis en de remise Hilledijk. 

 

 

3/ Katendrecht 

- Vanaf het Depot was een afslag naar de Brede Hilledijk, die naar Katendrecht leidde.  

Omdat hier ook de aansluiting van de metrolijn naar de remise Hilledijk moest worden 

gekruist, moest deze laatste via een viaduct een stukje omhoog.  Dit deel van het metrospoor 

werd, gepast,  de ‘Bananenbrug’ genoemd.  Bij de Hillestraat, in de Hillekop-buurt, was een 

afslag, dat onder metrostation Rijnhaven door, naar de Rijnhaven Zuidzijde leidde.  Hier was 

o.a. een metaalhandel gevestigd dat af en toe enkele hekwagens met broodjes zink en nikkel 

geleverd kreeg.  Vanaf de Brede Hilledijk stak het Havenspoor het kruispunt met de Hillelaan 

over, onder het metroviaduct door, en liep het spoor over de Brede Hilledijk door naar de kop 

van Katendrecht.  Allerhande havenbedrijven, m.u.v. de bordelen, aan zowel de 

Maashavenkade, waar o.a. Thompsen’s Havenbedrijf was gevestigd, de Rijnhaven Zuidzijde, 

als de kop van Katendrecht, beschikten over eigen spooraansluitingen.   

 

 

4/ Pakhuismeesteren en HAL 

- Een ander spoor liep vanaf het Depot naar de Parallelweg en verbond het bekende pakhuis 

‘De Eersteling’ van Pakhuismeesteren, uit 1954,  op de hoek van de Parallelweg en de 

Rijnhaven Oostzijde, met het spoor.  Over de Parallelweg liepen andere sporen door naar 

verschillende nabij gelegen pakhuizen en de Wilhelminakade.  Hier was o.a. het hoofdkantoor 

van de Holland Amerika Lijn gevestigd, een passagiersterminal, diverse loodsen voor de 

overslag van goederen, alsmede ook meerdere pakhuizen en cargadoorsbedrijven.  Voor de 

Tweede Wereldoorlog zijn er geregeld reizigers (vooral Oost-Europese landverhuizers) tot op 

de Wilhelminapier vervoerd. 

 

 



5/ Spoorweg-, Binnen- en Entrepothaven 

- Deze drie havens bevonden zich grotendeels in het afgesloten deel van het Handelsterrein, 

achter de ‘Chinese Muur’ en hoge hekken.  Nieuwsgierige jongetjes zoals schrijver dezes, 

werden buiten gehouden, maar de Feijenoordse Meesters hadden uiteraard wel vrije toegang 

tot het gebied.  In de muur in de Rosestraat, dicht bij het RTM-station, waren twee eeuwig 

gesloten groen geschilderde poorten, beiden met een havenspoor, dat aansloot op het 

‘Boterlijntje’.  Achter die poorten liepen ze naar de Entrepothaven, en dus ook naar pakhuis 

‘De Vijf Werelddelen’.  Op de pier tussen de Spoorweg- en de Binnenhaven, stond o.a. Loods 

24, welke in 1943 werd gebruikt voor de jodendeportatie naar kamp Westerbork.  Op de kop 

van de pier tussen de Spoorweg- en Binnenhaven, op de kade langs de Koningshaven, buiten 

de ‘Chinese Muur’, lagen enkele korte sporen overdwars, die uitsluitend bereikt waren via een 

spoor over de Spoorweghavenbrug (draaibrug), vanaf de Parallelweg en Wilhelminapier. 

 

 

6/ Het ‘Boterlijntje’ 

- Op een gegeven moment realiseerde Sam van den Bergh, fabrikant van ‘kunstboter’ te Oss, 

zich dat zowel de aanvoer van grondstoffen als de export van zijn eindproducten, margarine, 

via de haven van Rotterdam liepen, en dat hij zich een hoop transportkosten kon besparen, als 

hij zijn fabriek van Oss naar Rotterdam zou verplaatsen.  Hij vestigde zich in 1891 op de hoek 

van de Nassauhaven en de Nassaukade.  Voor melkveehouders was het vanaf 1898 mogelijk 

om hun melk per stoomtram naar de melk- en margarinefabrieken te transporteren.  De export 

van margarine ging voornamelijk per schip en per spoor.  Zodoende beschikte 

margarinefabriek Van den Bergh & Jurgens over zowel een aansluiting op het RTM-

smalspoornet (via de Roentgensstraat) als een NS-normaalspooraansluiting (via de 

Nassaukade en -haven). Beiden werden het ‘Boterlijntje’ genoemd. 

 

- Naast de margarinefabriek was na de oorlog Drukkerij ‘Reclame’ gevestigd, die vooral 

verpakkingen produceerde voor de Unilever-werkmaatschappijen.  Hier werden o.a. 

margarinekuipjes geproduceerd, ook voor een Unilever-vestiging in Oostenrijk.  Deze werden 

per spoorwagon vervoerd.  Op de Nassaukade was een afslag van het ‘Boterlijntje’ naar 

Bierbrouwerij d’ Oranjeboom, die in de jaren ’70 ‘Skol’-bier produceerde.  Ook kon men via 

het Boterlijntje op het Handelsterrein gelegen losperron ook goederenoverslag van NS- naar 

RTM-goederenwagens v.v. mogelijk.  Ook pakhuis ‘De Vijf Werelddelen’ was bereikbaar. 

 

 

7/ Nassau- en Persoonshaven en Piekstraat 

- Het Boterlijntje liep via het bedrijfsterrein van Van den Bergh & Jurgens’ margarinefabriek, 

door naar de Nassauhaven en Persoonshaven.  Tussen deze twee havens in ligt de 

Persoonsdam, de landverbinding met het Oostelijk deel van de wijk Feijenoord.  Aan het eind 

van de 19de eeuw werden volkshuisvesting en bedrijfsvestigingen soms op verrassende wijze 

gecombineerd, zo ook hier.  Op de Persoonsdam bevond zich het ovale veilinggebouw van de 

Coöperatieve Tuinbouw Veiling ‘De Zuid-Hollandsche Eilanden’, kortweg ‘Veiling ZHE’.  

De veiling was zowel bereikbaar per stoomtram als spoortrein.  Langere tijd waren de 

bedrijven aan de Persoonsdam en Piekstraat, waar o.a. de melkfabrieken van GALAK en ‘De 

Zuivelbereiders-RMI’ waren gevestigd, per stoomtram bereikbaar.  Vanaf de Persoonsdam 

liepen Havensporen naar de Nijverheidstraat en de Feijenoorddijk (Simons’ Metaalhandel).  

In omgekeerde richting, was het mogelijk om over het Havenspoor vanaf de Persoonsdam via 

de Rosespoorstraat de hoofdspoorlijn gelijkvloers te kruisen, naar het Handelsterrein.  Dit was 

echter alleen toegestaan als het treinverkeer over de hoofdlijn was stilgelegd, wegens opening 

van de Koningshavenbrug.  In de jaren ‘50 verdween de tram uit de Piekstraat en kwam het 



Havenspoor hier voor in de plaats.  Mogelijk waren verschillende aan de Nassauhaven 

gevestigde bedrijven, zowel per RTM-goederentram als per NS-goederentrein bereikbaar.   

 

 

 
 

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 buiten langs de Veiling ZHE, naar 

de Feijenoorddijk (rechts) en Nijverheidstraat (rechtsboven). 

 

 

8/ Gasfabriek en Stadionweg 

- Ook langs de Stadionweg liep het Havenspoor.  Het spoor van het ‘Boterlijntje’ liep langs de 

Nassauhaven door naar de Persoonshaven, en door langs de gemeentelijke gasfabriek aan het 

Mallegat, de EMBA-golfkartonfabriek, en iets verder op, de scheepswerf van Piet Smit Jr.  

Het spoor liep door tot nabij de Kreeksehaven, bij Oud-IJsselmonde.  Vanaf het rangeerterrein 

Varkenoord was er een aansluiting op het hoofdspoor, en vandaar was er een wissel naar het 

spoor langs de Stadionweg.  Ook hier was het oversteken van het hoofdspoor uitsluitend 

toegestaan, als het gebruik van het hoofdspoor tijdelijk stil kwam te liggen, tijdens de 

openstelling van de Koningshavenbrug voor de scheepvaart. 

 

 

Het zal u inmiddels duidelijk zijn geworden dat het NS-depot Feijenoord geen suffig 

raccordementspoortje was, maar een zeer actief knooppunt van spoorvervoer dat in de oude 

Feijenoordse havens en omgeving een onmisbare rol vervulde.  En net als de havens zelf, 

waren de Feijenoordse Meesters dag en nacht in de weer om alle vracht op de juiste plaats te 

brengen.  Het Havenspoor is in de loop der jaren, meermaals ingekort, verlegd en verlengd; 

ook zijn bedrijven met een spooraansluiting verhuisd, overgenomen, vertrokken of 

verschenen nieuwe bedrijven op oude locaties.  Neem bovenstaande spoorbeschrijvingen en 

details daarom steeds met een enkele korreltjes zout. 

 

Terugkijkend in de tijd, moet het voor de Feijenoordse Meesters een dagelijkse strijd zijn 

geweest om, dwars door het RTM-reizigersvervoer en RET-stadstrams (beiden met prioriteit 

boven het goederenvervoer) en het zeer drukke Noord-Zuidverkeer over de weg, hun treinen 

veilig door Rotterdam-Zuid te loodsen.  Het Havenspoor was zeker niet populair bij de 

Rotterdammers, eerder een terugkerend irritatiepunt.  Maar nu, een halve eeuw later groeit het 

respect voor deze nuttige ‘Last Mile’ vervoerders.  Op de plaats van het vroege Havenspoor 



naar Katendrecht, verwijst de bestrating van een voetpad, naar het verdwenen spoor.  De 

herontwikkeling van de ‘Kop van Zuid’ heeft oude grond omgewoeld, de RET-remise 

Hilledijk is gesloopt en de halve Spoorweghaven gedempt.  Maar het is een goede zaak dat 

het gebied weer dienstbaar is gemaakt, een bruisende toekomst heeft en vele mensen een 

goede woon- en werkomgeving biedt.  Opdat de Feijenoordse Meesters van weleer nooit 

vergeten zullen worden.  ‘Depot Feijenoord’ heeft bestaan van 1878 tot 31 mei 1996 . 

 

Zie ook: www.feijenoordsemeesters.nl .  

 

 

 

 
 

Het NS-boterlijntje liep, hoewel hier niet zichtbaar, vlak langs de gevel 

van het RTM-station, langs RTM-spoor ‘onder de bomen’ (de bomen 

zijn verdwenen), en kruist het perronspoor en omloopspoor.  Op de 

foto: links NS-sik 361 met een goederenwagen, en RTM-loc 9 met 

tram.  Rosestraat, 3 maart 1956 . 
 

 

 
 

Trein op het Havenspoor, vanuit Katendrecht, onder het metroviaduct  

door, op weg naar Depot Feijenoord, november 1987 . 

 

 

http://www.feijenoordsemeesters.nl/


 
 

Rangeerloc 633 met gesloten wagen bij het voormalige 

pand van EMBA golfkarton, Stadionweg, 1973 . 

 

 

 
 

Bij de overweg van het Havenspoor naar het Handelsterrein, 

op de hoek Rosestraat / 2de Rosestraat, blijven NS-slagbomen 

geopend, wanneer RTM-motorwagen M 67 met tram 

diagonaal oversteekt.  Rechts op de achtergrond:  

Gem. Gasfabriek Mallegat.  22 December 1962 . 
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