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De sleepschepen 

 

 

De brede zeearmen in het vervoersgebied van de RTM vormden een lastige uitdaging.  Een 

simpel pontje was niet veilig genoeg om over te varen tussen de Zuid-Hollandse en Zeeuwse 

Eilanden.  De veerboten van de RTM waren zeewaardig, en dat was niet voor niets.  Naast het 

vervoer van personen, was ook het vervoer van goederen substantieel.  Deze werden deels 

met de reguliere veerboten vervoerd, maar de RTM beschikte ook over drie speciale 

sleepschepen, zonder eigen aandrijving, waarmee tramwegmaterieel kon worden overgezet.  

Naast het vervoer van (beladen) goederenwagens, werden de sleepschepen ook gebruikt voor 

het vervoer van tramwegmaterieel voor het reizigersvervoer, wanneer dit voor onderhoud e.d. 

naar de Centrale Werkplaats te Rotterdam moest worden gebracht. 

 

Het laden en lossen van de sleepschepen werd vaak gedaan met behulp van een lier.  Waren 

de wagons eenmaal van het sleepschip gehaald, dan werden ze met een stoomlocje opgepikt, 

en verder naar hun eindbestemming vervoerd.  Hiertoe waren in meerdere tramhavens op 

verschillende hoogtes enkele los-/laadsporen aangelegd.  Het hing van het getij af welk van de 

sporen gebruikt werd.  Tijdens de jaarlijkse bietencampagne werden grote hoeveelheden 

suikerbieten met deze sleepschepen van de eilanden overgezet, op weg naar de aan het RTM-

spoor gelegen suikerfabrieken te Oud-Beijeland, Puttershoek en Steenbergen.   

 

De RTM beschikte over een eigen sleepboot, de ss Hellegat, die in de wintermaanden kon 

worden ingezet als ijsbreker en in de zomermaanden soms als voetveer.  De ss Hellegat werd 

verder ook als krachtbron gebruikt voor het verplaatsen van de sleepschepen.  Naast de 

sleepschepen werden goederenwagens soms ook overgezet met de veerboten.  Dan werden 

goederenwagons met behulp van een kraan op het schip geplaatst, en aan de overzijde weer 

van het schip afgehaald. 

 

 

 

De sleepschepen 
 

Schip:   Sleepschip Nr. 1 

Scheepswerf:  Scheepswerf L. Smit & Zoon, Kinderdijk 

Bouwjaar:  1900 

Type:   Sleepschip  (zonder aandrijving), voor het overzetten van trammaterieel 

Bouwnummer: Onbekend 

Tonnage:  - ton 

Lengte:  23 meter 

Breedte:  7 meter 



Diepgang::  2,30 meter 

Capaciteit:  130 ton 

 

In dienst RTM: 1900 

Uit dienst RTM: 1948 

Sloop:   Onbekend 

 

 

Schip:   Sleepschip Nr. 2 

Scheepswerf:  Scheepswerf Duyvendijk, Papendrecht 

Bouwjaar:  1909 

Type:   Sleepschip  (zonder aandrijving), voor het overzetten van trammaterieel 

Bouwnummer: Onbekend 

Tonnage:  - ton 

Lengte:  37,50 meter 

Breedte:  7,50 meter 

Diepgang::  2,75 meter 

Capaciteit:  180 ton 

 

In dienst RTM: 1909 

Uit dienst RTM: 1951 

Sloop:   Onbekend, 1951 

 

 

Schip:   Sleepschip Nr. 3 

Scheepswerf:  Scheepswerf Duyvendijk, Papendrecht 

Bouwjaar:  1909 

Type:   Sleepschip  (zonder aandrijving), voor het overzetten van trammaterieel 

Bouwnummer: Onbekend 

Tonnage:  - ton 

Lengte:  17,50 meter 

Breedte:  7,5 meter 

Diepgang::  2,75 meter 

Capaciteit:  180 ton 

 

In dienst RTM: 1909 

Uit dienst RTM: 1961 

Sloop:   Onbekend, 1961 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 
 

Sleepschip 1 met stoomloc 31 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hekwagens werden vooral gebruikt voor veevervoer.  Hier hekwagen 

848 op sleepschip 2 of 3 .  Numansdorp-Haven. 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 
 

Linksonder is te zien dat hekwagen 542 aan een lierkabel is bevestigd. 

Middelharnis-Haven, 4 november 1939 . 

 

 

 
 

Sleepschip 2 of 3, tijdens het overzetten van goederenwagens. 
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