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Tijd.art. Bus goedkoper dan tram 

 

 

Wie in de geschiedenis van de RTM duikt, komt soms onverwachts pareltjes tegen.  Zo ook 

onderstaande berichten over een ouder busplan en de allerlaatste levensfase van de RTM-tram 

en de onvermijdelijke komst van de autobus op Voorne-Putten.  De artikelen zijn van 

onbekende redacteuren.  Het eerste artikel is overgenomen uit tijdschrift ‘Het Vaderland van 1 

november 1934 .  De artikelen uit 1965 zijn voor uw leesgemak hier integraal overgenomen 

uit het tijdschrift ‘Het Vrije Volk’ van vrijdag 5 maart 1965 .  Inclusief tussenkoppen, 

volzinnen en enkele eventuele schrijf-, stijl-, tik- of zetfouten.   

 

 

 

Autobusdienst Rotterdam – Brielle.  
 

 

De afdeeling van den Raad van State voor de geschillen van bestuur behandelde een beroep 

van Gebr. Van Noort te Brielle tegen een besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland, waarbij 

hem vergunning is geweigerd tot het in werking brengen van een autobusdienst Rotterdam – 

Brielle vice-versa. 

 

De heer Kraak Stheeman, secretaris van den Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland, 

lichtte dit beroep toe.  Hij zeide, dat men deze zaak zeer sterk voelt als een belang van het 

heele eiland.  Hij wees ook op de geïsoleerde toestand, waarin een stad als Den Briel verkeert.  

De wijze waarop men Den Briel moet bereiken, is bedroevend.  Met de verouderde 

tramverbinding duurt het 1½ uur van Rotterdam uit.  De thans aangevraagde busdienst kan het 

in 50 minuten doen.  hetgeen een tijdsbesparing geeft van 40 minuten.  Om 9 uur des avonds 

vertrekt de laatste tram uit Rotterdam.  Het is dus voor Briellenaars practisch onmogelijk, ’s 

avonds een schouwburg of dergelijke te bezoeken  Des Zondags gaat de laatste tram reeds om 

halfzes ?  Deze toestand, aldus pleiter, is toch moeilijk bestaanbaar.  Trouwens, de R.T.M. zag 

dat zelf in door, nadat deze aanvraag gedaan was, zelf ook met een aanvraag te komen.  Zij 

trok haar echter direct in, nadat de aanvraag van Gebr. Van Noort geweigerd was !  Hieruit 

blijkt wel, dat de R.T.M. niet van zins is, verbetering in den toestand te brengen. 

 

De heer v.d. Snoek, optredende namens de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te 

Oostvoorne, zette uiteen, dat het niet te verwachten is, dat de R.T.M. iets zal doen voor 

Oostvoorne.  Zij weigert zelfs uitsluitend passagierstrams te laten loopen, die niet bij iedere 

halte evenveel achter- als vooruitgaan. 

 



De heer Da Silva, burgemeester van Oostvoorne, schetste den groei van den badplaats.  De 

R.T.M. doet niet de minste moeite, iets in de verbinding te verbeteren.  Met klem verzocht 

spr. het college, mede te werken aan deze verkeersverbetering. 

 

De heeren v.d. Knoop, wethouder van Brielle, v.d. Blink, burgemeester van Vierpolders-

Zwartewaal, en W. Scheygrond Azn namens het bestuur van den polder Vierpolders, drongen 

eveneens aan op het toestaan van de nieuwe busverbinding. 

 

De beslissing der Kroon zal later volgen. 

 

 

(Bovenstaand artikel is uit: ‘Het Vaderland’ van 1 november 1934) 

 

 

- / - 

 

 

 

Busvervoer op Voorne en Putten miljoenen goedkoper dan 

tram 
 

 

(Van een onzer verslaggevers) 

 

Zo er in ons land al bedrijven zijn, die betogen dat een redelijk openbaar vervoer gelijk 

op gaat met een aan grenzen verbonden verlies, dan behoort de RTM daar zeker niet 

bij.  Dat hoeft niet te verwonderen.  Zo is de aard van het beestje nu eenmaal. 

 

Het hoeft evenmin verbazing te wekken, dat de RTM er dus met nadruk op wijst, dat nij de 

handhaving van de tram Spijkenisse – Hellevoetsluis de bedrijfsuitkomsten jaarlijks f 200.000 

slechter zouden zijn dan ze kónden zijn.  Voor de goede orde: over 1963 was er een voordelig 

saldo.  Doch dit is in hoofdzaak verkregen door verkoop van bezittingen en de exploitatie van 

hotel- en restaurantbedrijven en veren. 

 

Het is een enorme last om als streekvervoerbedrijf een redelijke verzorging te bieden en tot op 

vandaag vervoersarme gebieden, zo heeft de RTM immer betoogd.  Die lasten wil het bedrijf 

uiteraard verminderen.  Dat kan door opheffing van de tramexploitatie.  Daarnaast is het 

bovendien onvoordelig in één onderneming én tram én bus te hebben. 

 

Voor Voorne en Putten zijn over 1964 de ontvangsten uit de tramexploitatie geschat op f 

1.180.000 .  De uitgaven raamde de RTM op f 1.345.000 .  Hierbij is volledig afgezien van 

investeringen om tot een modern trambedrijf te komen. 

 

De RTM heeft de omschakelingskosten begroot op f 2.000.000 (anderhalf miljoen voor 

materieel, een half miljoen voor gebouwen).  Daar staat de verkoop van vrijkomende grond 

tegenover. 

 

De vervangende autobusexploitatie is geraamd op f 1.100.000 per jaar.  Daarbij is uitgegaan 

van de volgende diensten: Spijkenisse-Oostvoorne 1 keer per uur.  Spijkenisse-Hellevoetsluis 



via de weg langs het Voornsche Kanaal 1 keer per 2 uur en Spijkenisse-Hellevoetsluis via 

Zuidland 1 keer per uur.  Deze opzet leidt ertoe, dat tussen Spijkenisse en Rotterdam een 20-

minuten-dienst komt. 

 

 

Bezwaren 

 

De Commissie Vervoersvergunningen heeft, naar wij vernemen, tegen deze opzet bezwaren.  

Van het vervoer tussen Hellevoetsluis en Spijkenisse is 24 percent eindpuntenvervoer en het 

gaat nu volgens de commissie niet aan deze eindpuntenreizigers onnodig met de Zuidland-

route op te schepen.  Dat scheelt deze mensen in vergelijking met de andere rute namelijk 22 

minuten.  (Rijtijd via Zuidland 56 minuten, via het kanaal 34 minuten. 

 

Bezwaren zijn er ook tegen de opzet te opperen met betrekking tot de passagiers uit Zuidland.  

In de spits grote aantallen !  De opzet wil hen over Simonshaven naar Spijkenisse laten rijden, 

doch niemand zal ontkennen, dat een route via Abbenbroek en Geervliet korter en beter is. 

 

Komt de RTM aan deze en andere bezwaren tegemoet (de bereidheid is er, voor zover 

bekend), dan stijgen de exploitatiekosten natuurlijk wel boven de f 1.100.000 .  Maar ze 

zinken desondanks in het niet bij de geraamde kosten van een tramverbinding: f 4.600.000 . 

 

Modernisering van de tramverbinding – nog zonder een gedeeltelijk kruisingsvrije baan of 

ondertunneling van de Oude Maas – zou tenminste f 49.000.000 kosten.  Alle partijen zijn het 

er over eens, dat een dergelijke uitgave van de RTM voorlopig niet gevergd mag worden.  De 

basis voor een modern railvervoer ontbreekt vooralsnog en o steun van de overheid behoeft 

niet te worden gerekend. 

 

 

 

Verouderd 
 

 

(Van een onzer verslaggevers) 

 

Het trammaterieel van de RTM is verouderd en weinig bedrijfszeker.  Met het oog op het 

onbevredigende tramvervoer is het de maatschappij zelfs al toegestaan in bepaalde situaties 

parallel aan de trambaan een busdienst uit te voeren.  Dat zegt wat. 

 

Exacte cijfers: van de 10 motorwagens zijn er 9 verouderd, van de 29 rijtuigen zijn er 27 van 

een overjarig type. 

 

Volgens deskundigen kan een aantal motorwagens en rijtuigen met goed onderhoud nog een 

poosje mee.  De rest zou eigenlijk vervangen moeten worden. 

 

De RTM leeft overigens al jaren met opheffing van de tram voor ogen.  Geen sterveling zal 

durven beweren, dat het onderhoud van de wagens, de baan etc. de laatste tijd gericht is op 

voortzetting van de tramdiensten ...  Dat zegt ook wat ! 

 

 



Deze tekening brengt het heden en de mogelijke toekomst van het openbaar vervoer op 

Voorne en Putten in beeld.  De zwarte lijnen geven de tramverbindingen aan, de 

stippellijnen de tracés van de huidige busdiensten.  De streepjeslijnen stellen de 

vervangende autobuslijnen voor, zoals de RTM die zich in eerste aanleg heeft gedacht. 

 

Voor het traject Oostvoorne–Spijkenisse–Rotterdam dient de bochtige, niet-

ongevaarlijke, 6,5 meter brede Groene Kruisweg te worden benut.  Een moeilijke zaak, 

maar het kan – menen de deskundigen. 

 

Voor de dienst tussen Hellevoetsluis en Spijkenissexijn er twee routes: 

1. Via de weg langs het kanaal door Voorne en vervolgens langs de Groene 

Kruisweg. 

 2. Via Nieuw-Helvoet–Oudenhoorn–Zuidland–Simonshaven en Hekelingen. 

 

De eerste route is 19 km lang en geeft ongeveer de reisduur van de tram (34 tegen 31 

minuten).  Het droevige is echter is, dat deze route buiten de spits maar een zeer gering 

bestaansrecht heeft.  Hij doet te weinig wooncentra aan ! 

 

Het nadeel van de tweede route is, dat hij door zijn lengte (25 km) een reisduur van 55 

(!) minuten vergt.  De Stichting Eilandengemeenschap Voorne, Putten en Rozenburg 

heeft meer dan eens tegen het aanzienlijk langer worden van de rijtijden haar bezwaren 

kenbaar gemaakt. 

 

Aan de Zuidland-route kleeft ook het nadeel, dat voor een belangrijk deel over slechts 

3,20 meter brede polderwegen moet worden gereden.  Het verkeer met 

landbouwvoertuigen en vrachtauto’s is hier vooral in de oogsttijd zeer intensief. 

 

Het dorp blijft ook in de opzet van de vervangende buslijnen verstoken van openbaar 

vervoer.  Vierpolders ziet de loopafstand tussen dorp en halte vergroot van 1 kilometer 

tot 1,5 kilometer. 

 

Nieuwenhoorn en Nieuw-Helvoet worden aangedaan, waardoor de dorpelingen 1,5 

kilometer minder behoeven te lopen. 

 

Voor Hekelingen blijft de loopafstand naar de halte 2 kilometer. 

 

Simonshaven gaat erop vooruit: de route leidt door het dorp. 

 

Abbenbroek zou iets kunnen krijgen, indien voor het spitsvervoer vanuit Zuidland de 

route noordwaarts en vervolgens over de Groene Kruisweg naar Spijkenisse werd 

gekozen. 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 

 



 
 

De busplannen van de RTM, in de laatste maanden van de tramdienst, 

 

 

 
 

De buslijn Hellevoetsluis – Rockanje – Brielle – Rozenburg – Maassluis van  

Fa. Vermaat was inclusief de overvaart met het veer Rozenburg – Maassluis. 

 

 

 

Bronnen: 
- Bron artikel ‘Bus Brielle’: Delpher, dagblad ‘Het Vaderland’ van 1 november 1934, bladzijde 6 .  Auteur 

onbekend.  Link naar originele publicatie: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010015644:mpeg21:p006 .  

- Bron artikelen ‘1965’: Delpher, dagblad ‘Het Vrije Volk’ van 5 maart 1965, bladzijde 5 .  Auteurs zijn 

onbekend.  Link naar originele publicatie: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010955403:mpeg21:p005 . 

- Afbeelding 54f.1: Busplan RTM - Ontwerp: Het Vrije Volk.  Bron: www.delpher.nl . 

- Afbeelding 54f.2: Veer Maassluis - Prentbriefkaart, fotograaf onbekend.  Coll. G. van Slooten. 
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