
Waarom een kunstwerk?
De voormalige trambrug over de haven van Dirksland is 
onlangs gerestaureerd. Het brugdek is nieuw, de leuningen 
zijn geschilderd, het metselwerk en het plateautje zijn her-
steld en overtollige begroeiing is van de taluds verwijderd. 
Dit als onderdeel van het project havenkanaal van de Erf-
goedlijn Goeree-Overflakkee.  
Een ander onderdeel van het project is het toevoegen van 
een kunstwerk. Meer beleving van deze historische locatie 
creëren - dat is het doel van het kunstwerk. De trambrug 
is een restant van het tramnetwerk uit de vorige eeuw. De 
Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) was de ex-
ploitant van dit netwerk, dat van grote economische bete-
kenis was.

Wat is er al gebeurd?
De dorpsraad van Dirksland, de gemeente Goeree-Over-
flakkee en de provincie Zuid-Holland hebben kunstenaars 
van het eiland opgeroepen om zich te laten inspireren door 
deze historische locatie en een ontwerp voor een kunstwerk 
in te dienen. Uit de inzendingen heeft een jury (dorpsraad, 
RTM-museum, provincie, gemeente, Culturele Raad GO) 
drie ontwerpen geselecteerd. Nu is het aan u om te bepalen 

welk ontwerp realiteit wordt. Dus: welk kunstwerk Dirksland 
straks gaat verrijken.

Hoe gaat het verder?
In de week van 3 augustus maakt de dorpsraad bekend 
welk ontwerp de meeste stemmen heeft gekregen. Daarna 
gaat de winnende kunstenaar aan de slag om zijn ontwerp 
te realiseren. Vóór het eind van het jaar staat het kunstwerk 
op zijn plek. Er zijn plannen voor een feestelijke onthulling.  

Dirkslanders, kies een kunstwerk!
Bij of op de trambrug – het bruggetje over de haven van Dirksland – komt een kunstwerk. 
Wat voor kunstwerk? Daarover kunt u, als bewoner van Dirksland, meebeslissen. Er zijn 
drie ontwerpen van drie verschillende kunstenaars. Ze staan in deze speciale editie van de 
nieuwsbrief van de dorpsraad. U kunt één van de drie ontwerpen (A, B of C) kiezen door 
onderstaande antwoordstrook in te vullen, uit te knippen en in de brievenbus te doen bij 
de secretaris van de dorpsraad. Zijn adres is Acacia 1. U kunt ook de digitale antwoord-
strook invullen op de website van de dorpsraad: www.dorpsraaddirksland.nl. Kiezen kan 
tot en met maandag 3 augustus.
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❑ A       ❑ B       ❑ C
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Uiterlijk 3 augustus inleveren bij de secretaris van de 
dorpsraad, Acacia 1, of via www.dorpsraaddirksland.nl. 

Ontwerp   C
Geniet van de ‘Tramzit’

*

Een kunstwerk om in te stappen, even lekker te gaan zitten 
en te genieten van het uitzicht op de trambrug en het haven-
kanaal. Reis terug in de tijd, toen water en tramrails onmis-
baar waren voor de ontwikkeling van Goeree-Overflakkee. 
Een markant ontmoetingspunt op een belangrijke kruising.

Vijf historische foto’s geven uitleg over het 
belang van de oude trambrug. Deze beelden 
worden op de achterzijde geprint op glashelder 
transparant polycarbonaat, afgeronde randen 
(t.b.v. de veiligheid), behandeld met anti-graffiti 
laminaat en met Torx schroeven bevestigd op 
het eikenhout (hufterproof).

20 cm ronde, waterdichte lampen. 
Aan de binnenzijde plaatsen we 
een industriële plafondlamp.
Uiteraard maken we hierbij 
gebruik van LED-licht, dat 
voldoet aan de IP 65. 

Eiken planken, glad, onbehandeld, 25 mm dik. 
Levensduur: tenminste 15 jaar
RVS schroeven en bevestigingsmateriaal

Staal, 48mm rond, zwart poedercoat
Veiligheid: lassen volgens ISO-3834 
eisen

Overige details
Montage
Ten behoeve van de stevigheid en veiligheid wordt er een 
staalconstructie gemaakt. Deze constructie wordt gelast en vervolgens met hout bekleed. De gehele constructie wordt in 
één keer op een betonplaat gemonteerd met slotbouten.
Buitenmaten
250 cm breed x 165 cm diep x 215 cm hoog.

Geïnspireerd door 

    de houten rijtuigen van de 

          RTM-tram van toen.

* Deze kunstenaar heeft ervoor gekozen anoniem te blijven. 



Ontwerp   A Ontwerp   B
M67

Jaap Reedijk en Gebr. De Roon

Het ontwerp van beeldend kunstenaar Jaap Reedijk en de 
gebroeders Maarten en Wim de Roon plaatst de legen- 
darische M67 terug bij de brug, als herinnering aan de tijd 
dat de tram over de trambrug reed. 

Het wordt de voorzijde van het RTM-voertuig, dat geheel 
in staal zal worden uitgevoerd en de originele kleuren van 
de M67 krijgt. Wat op de originele M67 hout is wordt nu, 
vandalismebestendig, uitgevoerd in metaal.
De RTM-tram terug in Dirksland? Hoe mooi zou het zijn als 
de ‘trambrug’ in Dirksland ook daadwerkelijk een onder-
deel wordt van een kunstwerk met de tram ernaast…

Het kunstwerk krijgt de echte RTM-uitstraling en dient te-
vens als informatiepunt. Aan de binnenzijde komen infor-
matiepanelen met de geschiedenis van de RTM op Goeree-
Overflakkee, met name over het Dirkslandse gedeelte van 
de tramlijn, waar brugwachter De Leeuw vele jaren heeft 
gewerkt.

Om te kunnen genieten van dit punt, komt er aan de ach-
terzijde een bankje waar men herinneringen kan ophalen, 
even kan uitrusten tijdens een fietstocht of gewoon de laat-
ste dorpsnieuwtjes kan doornemen. Door de constructie 
van het geheel zit men daar overdekt. Het geheel wordt aan 
de binnen- en buitenzijde verlicht, zodat het voertuig en de 
trambrug een mooi lichtbaken vormen aan de Dirkslandse 
haven.

M67 zoals deze destijds, geladen, in Dirksland reed over de trambrug.

Beeldend kunstenaar Jaap Reedijk is verantwoordelijk voor 
diverse andere kunstprojecten op Goeree-Overflakkee, 
zoals het beeld van de gebroeders Boomsma in Middelhar-
nis, het schip en het weeghuisje in Sommelsdijk, de koffers 
op het perron aan het Haven-
hoofd in Middelharnis en de 
Nooddijk met ‘Pietje’ bij de Vic 
in Dirksland. Hij kiest bij deze 
projecten bewust voor het 
lokale constructiebedrijf van 
Maarten en Wim de Roon. Zij 
maakten eerder ook deze 
trambrug; het plaatsen 
van dit kunstwerk zou het 
compleet maken.

Tram Dirksland

Paul Kalishoek, Melissant

Het ontwerp bestaat uit een trein en een in 3D geschilderde 
lichtgevende rails, welke de kunstenaar voor slechts de 
helft van het budget kan maken. De andere helft stelt hij 
graag beschikbaar voor een goed doel in Dirksland en om-
geving.

1 De rails... 
Een optische illusie bij daglicht en een baken in de nacht.

2 De trein
Het doel van het beeld is: de herinnering levend houden. 
Juist daarom is het belangrijk dat de jeugd spelenderwijs 
met het beeld opgroeit en zich ertoe aangetrokken voelt. 
Daarom is er gekozen voor twee open ramen en een klein 
opstapje aan de achterkant. Een extra optie zou een stuur 
kunnen zijn. De trein heeft op de voorkant een Wilhelmina-
munt, dat symbool staat voor de welvaart die de trein mee-
bracht. De koplampen zijn fosforescerend door verf die licht 
geeft in het donker. Dat scheelt kosten voor stroomaanleg 
en is tevens bestendiger tegen vandalisme.


