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Groep Zeeland 

 

 

>  Onderaan deze pagina staan enkele LINKEN naar vervolgartikelen. 

 

 

 

- 30 april 1900  Opening veerdienst Anna Jacoba-polder – Zijpe 

- 30 april 1900  Opening veerdienst Numansdorp – Zijpe 

- 30 april 1900  Opening stoomtramlijn Zijpe – Brouwershaven 

- 1 april 1915  Opening stoomtramlijn Brouwershaven – Burgh 

- 10 mei 1940  Tijdelijke staking alle veerdiensten 

- 18 juli 1940  Hervatting veerdienst Anna Jacoba-polder – Zijpe 

- 1 februari 1953 Opheffing tramlijn Zijpe – Burgh 

- 1 october 1964 Opheffing veerdienst Numansdorp – Zijpe 

- 1 april 1965  Openstelling Grevelingendam door minister Jan van Aartsen 

- 15 december 1965 Openstelling Zeelandbrug door koningin Juliana 

- 30 maart 1973  Openstelling Brouwersdam (nu route RTM-museumlijn) 

- 6 juli 1988  Opheffing veerdienst Anna Jacoba-polder – Zijpe 

 

o Route: Zijpe - Zierikzee - Burgh 

 

 

Het trambedrijf van de RTM kende slechts vier zogenaamde exploitatiegroepen; Hoeksche 

Waard, Voorne en Putten, Flakkee en Zeeland.  De tramlijn van Anna Jacobapolder naar 

Steenbergen, over St. Philipsland en deels door Brabant naar Steenbergen, werd tot de Groep 

Zeeland gerekend.  In deze artikelenreeks worden, voor de overzichtelijkheid en het gemak 

van de lezer, de RTM-lijn van St. Philipsland en door Brabant naar Steenbergen, apart 

behandeld.  Wij benoemen dus zes tramnet-exploitatiegroepen.  Overigens kende de RTM 

ook chefs voor o.a. de Busdiensten, het Goederenvervoer en de Veerdiensten. 

 

Zeeuws-Vlaanderen is altijd al meer georiënteerd geweest op het Belgisch Knokke, Brugge en 

Antwerpen.  Walcheren en Zuid-Beveland hadden een landverbinding met West-Brabant 

Flakkee richtte zich altijd al wat meer Rotterdam.  Schouwen-Duiveland, had de luxe van 

meerdere walletjes te kunnen eten.  Men had voor 1900 een redelijke rechtstreekse bootdienst 

op Rotterdam en een veer naar Willemstad, Bergen op Zoom en Breda en Roosendaal.   

 

De RTM bood vanaf 1900 meerdere opties aan reislustige Schouwenaren; een veerdienst van 

Zijpe naar Anna-Jacobapolder met aansluitende tramdienst naar Steenbergen (met 

aansluitende tram naar Antwerpen); en een snelle(re) veerdienst naar Numansdorp met 

aansluitende tramdienst naar Rotterdam.  De boot naar Numansdorp lag ook aan te 



Ooltgensplaat, dus kon men ook naar Flakkee reizen.  Verder verzorgde de RTM een tramlijn 

over Schouwen, zodat men vanaf vrijwel elke plaats keurig naar Zijpe werd gebracht, om 

vandaar verder te reizen.  De Zierikzeesche Boot legde evenwel het loodje. 

 

De verbindingen die door de RTM werden verzorgd, doorbraken het economische, culturele 

en sociale isolement en brachten welvaart en voorspoed.  In 1950 uitte Schouwen het 

verlangen om de oude stoomtram te vervangen door moderne motortrams.  Met name de ex-

ZVTM-motorrijtuigen werden ingezet op Schouwen.  Alles veranderde op slag na de 

Watersnoodsamp van 1953 .  De smalle wegen over eveneens smalle dijken, die te smal 

waren voor busdiensten, werden na de herverkaveling en heraanleg van dijken, vervangen 

door nieuwe wegen.  Zoals Rotterdam de bladzijde omsloeg na het Bombardement, sloeg 

Schouwen de bladzijde om na de Watersnoodramp.  Voor de tram was geen plek meer op het 

eiland.  Het bleek het begin van het einde voor het RTM-trambedrijf. 

 

Schouwen en de RTM hebben daarna nog minstens twee wapenfeiten te vieren gehad; in de 

jaren ’60 bracht de RTM met de ‘Trans Delta Express’ een snelbusdienst naar 

Westerschouwen tot stand, en in de jaren ’70 verhuisde de RTM haar hoofdkantoor van 

Rotterdam naar Zierikzee.  Er stond dan wel ‘Rotterdamsche Tramweg Maatschappij’ op de 

bussen vermeld, maar het bedrijf was feitelijk wel getransformeerd tot de ‘Zierikzeese Bus- 

en Veerdiensten’, die de reizigers door de regio vervoerden. 

 

 

 

 
 

M 73 met rijtuig te Zierikzee, 12 aug. 1950 . 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 
 

Het Reiger-tramstel, MABD1602 en BD 1631, station Zierikzee. 

 

 

 

Bronnen: 
- Afbeelding 56ax.1: M 73 - Fotograaf onbekend.  Coll. G. van Slooten. 

- Afbeelding 56ax.2: Reigerstel Zierikzee - Fotograaf onbekend. Bron: www.poldermutsen.nl . 
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