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Groep St. Philipsland en Brabant 

 

 

>  Onderaan deze pagina staat een LINK naar een vervolgartikel. 

 

 

 

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

- 30 april 1900  Opening stoomtramlijn Anna Jacoba-polder – Steenbergen 

- 11 januari 1937 Opheffing ZNSM-spooraansluitingen te Steenbergen 

- 10 mei 1940  Tijdelijke staking alle veerdiensten 

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

- 1 februari 1953 Opheffing tramlijn Anna Jacoba-polder – Steenbergen 

- 2 februari 1987 Openstelling Philipsdam 

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

 

 

o Route: Anna Jacobapolder - Steenbergen 

 

 

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, werd door de RTM tot de Groep Zeeland gerekend.  In 

deze artikelenreeks wordt, voor de overzichtelijkheid en het gemak van de lezer, de RTM-lijn 

van Anna Jacobapolder, over St. Philipsland en door Brabant naar Steenbergen, apart 

behandeld.  Intern werd ook wel gesproken over de lijn Burgh – Steenbergen. 

 

Hoewel de tramlijn naar Brabant voor het reizigersvervoer van beperkte betekenis was, was 

diezelfde tramlijn voor het goederenvervoer van zeer grote betekenis.  Vooral het vervoer van 

suikerbieten tijdens de jaarlijkse ‘bietencampagne’ bezorgde de RTM veel werk en omzet.  

Suikerbieten uit de Hoeksche Waard zullen vooral naar de suikerfabrieken van Oud-

Beijerland en Puttershoek zijn vervoerd, maar de bieten uit de andere eilanden werden 

grotendeels naar suikerfabriek van Steenbergen gebracht.  Daarbij werden sleepschepen 

ingezet, die veelvuldig met een handjevol bakwagens werden overgezet naar Anna 

Jacobapolder, vanwaar ze vervolgens naar Steenbergen werden vervoerd. 

 

In 1948 nam de RTM, nadat de ZVTM-tramdiensten waren gestaakt, enkele ZVTM-

motorrijtuigen over.  De M 72, de voormalige ZVTM ME 17, heeft op de lijn Anna 

Jacobapolder – Steenbergen, in het reizigersvervoer, de stoomtram opgevolgd.  Na de 

Watersnoodramp van 1 februari 1953, werd de zwaar beschadigde lijn niet meer hersteld. 

 



 

 
 

Loc 32 met gemengde tram te Anna Jacobapolder. 

 

 

 
 

Ook op de Brabantse lijn sloeg de modernisering toe.  Motorrijtuig M 72 

te Nieuw Vossemeer, op weg naar Anna Jacobapolder.  Juni 1948 . 

 

 

 

Bronnen: 
- Afbeelding 57a.1: Loc 32 - Fotograaf onbekend.  Bron: www.rovm-digitaal.nl . 

- Afbeelding 57a.2: M 72 - Fotograaf onbekend.  Bron: www.rovm-digitaal.nl . 
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