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TERUGKEER VAN DE TRAM IN LEIDSCHENDAM 

 
Een bijdrage van Paul Muré 

 
 
Beste allemaal, 

 
1971 – 2021  

 
                     50 jaar geleden keerde de tram terug in Leidschendam 
 

Inleiding 
 

Dit jaar – om precies te zijn over enkele dagen, 25 april - is het 50 jaar geleden dat 
Leidschendam met de verlenging van HTM-lijn 6 opnieuw een tram kreeg. Tien jaar na 
de opheffing van de Blauwe Tram keerde de tram in 1971 in de gemeente terug, zij 

het over een heel andere route dan zijn voorgangers. 
 

In 1883 kreeg Leidschendam zijn eerste tramverbinding, toen de stoomtram van de 
IJsel Stoomtramweg-Maatschappij (IJSM) vanuit Voorschoten werd doorgetrokken. In 

1884 volgde de verlenging tot de Wijkerbrug in Voorburg en in 1885 werd Den Haag 
bereikt. De exploitatie werd later overgenomen door de MET (Maatschappij tot 
Exploitatie van Tramwegen), die op haar beurt in 1924 de exploitatie overdroeg aan 

de NZH. De NZH vernieuwde de lijn met normaalspoor en deels een gewijzigd tracé en 
elektrificeerde deze. Daarmee verscheen de Blauwe Tram in Leidschendam. 

 
De nieuwe tramverbinding uit 1971 ligt er inmiddels dus al weer veel langer dan ooit 
de Blauwe Tram door Leidschendam heeft gereden (1924-1961); dat was ‘slechts’ 37 

jaar! De voorganger van de Blauwe Tram, de stoomtram, heeft het zo’n 40 jaar 
volgehouden. 

 
De aanleg van de verlenging van lijn 6 van de HTM (de 5e verlenging van deze lijn 
sinds de oorlog!) vanaf station Mariahoeve met 3,2 kilometer heeft nogal wat voeten 

in de aarde gehad. Niet alleen doordat de route door twee gemeenten buiten Den 
Haag voerde: Leidschendam en het toen eveneens nog zelfstandige Voorburg, maar 

ook doordat de HTM daarmee in het vervoersgebied van de NZH penetreerde. Tijdens 
de aanleg heeft de bouw van pijlers voor de toen geplande Landscheidingsweg op 
Voorburgs terrein ook nog voor flinke vertraging gezorgd.  

 
Zonder te veel op details en al het ‘gedoe’ in te gaan, op 25 april 1971 was het zover: 

de HTM had er een mooi stuk tramlijn bij. En bovendien was het een interlokale 
tramlijn. Niet alleen werd de gemeentegrens gepasseerd, ook gold er – net als op de 
lijn naar Delft - een apart tarief. Overigens was het in andere opzichten gewoon een 

stadslijn; zo hadden de trams bijvoorbeeld in tegenstelling tot de lijn naar Delft alleen 
een bel en geen hoorn. Het aparte tarief had vooral te maken met het feit dat op 

‘NZH-gebied’ werd doorgereden.  
 
 

NB  Indien bij een foto geen naam vermeld staat:  Foto Paul Muré. 
 

      Vrijwel altijd staat de tekst ónder de bijbehorende foto. 
 



       

Links: Gezicht vanuit de flats aan de Prinses Annalaan in Leidschendam, richting 

Heuvelweg met de trambaan in aanleg. Op de achtergrond de wijk De Zijde en aan de 

horizon de Haagse wijk Mariahoeve. Onderin beeld is naar links de aanzet voor de 

Prinsensingel zichtbaar.  

Rechts: In de weilanden waar later de Voorburgse wijk Essesteijn zal komen wordt in 

oktober 1970 het cunet uitgegraven voor de nieuwe trambaan en de Monseigneur van 

Steelaan. Op de achtste foto, iets verderop, is te zien hoe het er hier enkele maanden 

later uitzag! Beide foto’s: Lou Muré. 

     

Links:  Vanaf de Heuvelweg in Leidschendam, waar de baan van lijn 6 in oktober 

1970 al grotendeels klaar is, kijken we richting Voorburg Essesteijn, waar de aanleg 

nog moet beginnen.  

Rechts: Op 19 april 1971 wordt de nieuwe trambaan ingereden door motorwagen 815 

met slijpwagen H25. We kijken uit op de Heuvelweg en de Andreaskerk met de wijk 

De Zijde in Leidschendam, gezien vanuit de flats aan de Burgemeester Caan van 

Necklaan. In die tijd kon je bij vrijwel elke galerijflat ongehinderd naar boven lopen 

om mooie foto’s te maken! Beide foto’s: Lou Muré. 

 

 



 

 

Op de eerste dag van exploitatie, zondag 25 april 1971 komt ’s morgens om 8.10 uur 

de 1189 als eerste reguliere tram naar Leidschendam. De halte op de hoek 

Heuvelweg/Amstelweg (thans Burg. Kolfschotenweg) heeft nog een smal, laag 

perronnetje. Op de achtergrond is het ziekenhuis St. Antoniushove in aanbouw.  

Foto: Erik Herbschleb. 

 

      

 

De 1189 is zojuist aan het eindpunt de lus rondgereden. Een flinke groep 

belangstellenden wacht ongeduldig om rond kwart over acht de eerste rit vanuit 

Leidschendam mee te maken:  Foto’s: Lou Muré resp. Erik Herbschleb. 

 

 

 



 

Op dezelfde ochtend van 25 april nadert de 1182 de halte Essesteijn in Voorburg, 
waar toen nog niemand woonde. Net als op drie foto’s terug zien we het ziekenhuis 

St. Antoniushove in aanbouw. Vergelijk dit beeld ook met de tweede foto!  
Foto: Erik Herbschleb. 

 
 
Een mooie folder, maar geen feest 

 
Kort voor de opening werd er in Leidschendam - langs de route in Voorburg woonde 

toen nog niemand; de wijk Essesteijn moest nog gebouwd worden - een prachtige 
folder verspreid, zie de volgende drie afbeeldingen. Die hing in het begin ook als 

‘plukfolder’ in de trams. Het is een van de mooiste folders geweest die de HTM ooit 
heeft uitgegeven ter gelegenheid van een tramverlenging.  Behalve veel informatie 
stonden er fraaie foto’s in. Bijzonder voor de liefhebber is die van de Hofzichttunnel 

met boven de tram en bus een NS-trein: toevallig een geel treinstel materieel ’46!  
 

             



 

 

De folder was overigens een coproductie met de NZH en beschrijft uitvoerig wat de 
nieuwe verbinding allemaal voor reismogelijkheden te bieden had. Zo staat er: 

“Leidschendam is met ingang van zondag 25 april 1971 een dorado van openbaar 



vervoer geworden”. Maar ook kun je tussen de regels lezen hoe de verhoudingen in 
openbaar vervoer-land toen lagen. Uiteraard wordt ingegaan op de (noodgedwongen) 

tariefsamenwerking tussen HTM en NZH. Aardig in het kader van de tijdgeest is hoe 
men toen aankeek tegen de ‘strijd’ tussen auto en openbaar vervoer (“Kijkt u maar 

naar Londen, waar iedereen zijn auto thuis laat en van het (uitstekende) openbaar 
vervoer gebruik maakt”). Men probeert de autobezitter duidelijk op te voeden! 
Maar ook aardig is het lijstje met voorverkoopadressen voor vervoersbewijzen: van de 

9 genoemde vestigingen betreft het 4 keer een sigarenmagazijn. Die had je toen 
nog… 

 
En verder was opvallend dat van de opening geen feestelijke gebeurtenis is gemaakt. 
Het enige ‘voordeeltje’ voor de nieuwe reizigers was een bon in de folder om f 2,50 

korting te krijgen op een abonnement. Zo is er te lezen: “Bij de opening zullen geen 
feestelijkheden worden gehouden. Het openbaar vervoer moet op de ‘kleintjes’ 

passen, omdat de gemeenschap een deel van dit vervoer betaalt”… (sic!) 
De HTM had overigens wel degelijk een feestje gewild, maar de samenwerking met de 
gemeenten was moeizaam. Bij latere uitbreidingen van het net heeft de HTM dat 

gelukkig wel kunnen doen.  
En zo verscheen op de vroege zondagmorgen van 25 april 1971 de 1189 op de 

Hofzichtlaan en reed gewoon als eerste dienstwagen door naar Leidschendam. Slechts 
een relatief klein aantal belangstellenden maakte de rit mee. 

 
Het nieuwe traject naar Leidschendam was overigens ook het eerste van de HTM dat 
met de nieuwe halteborden werd uitgerust, die daarna in snel tempo de klassieke 

‘koekblikken’ vervingen. 
 

 
Tarieven en kaartjes 
 

Zoals gezegd gold er in het begin op lijn 6 een speciaal tarief, dat ook op min of meer 
vergelijkbare (deel) trajecten op de NZH-bussen gold. Daarom kwamen er kaartjes 

met zowel het HTM- als het NZH-vignet erop. 
Op lijn 6 waren er 3 tarieftrajecten: 

1. het deeltraject Den Haag (Leijenburg) – Voorburg Essesteijn (normaal stadstarief) 

2. het deeltraject station Mariahoeve – Leidschendam 

3. het volledige traject Den Haag (Leijenburg, later Berestein) – Leidschendam 

 

Voor al deze trajecten waren er losse kaartjes verkrijgbaar bij de bestuurder en 

rittenkaarten (en uiteraard abonnementen) in de voorverkoop. 

Bij de halte Voorburg Essesteijn lag de tariefgrens. Opvallend was dat je met een 

kaartje voor het volledige traject Leidschendam – Den Haag niet mocht overstappen 

op een andere lijn in Den Haag, terwijl dat bij normale stadskaartjes (overstapjes) wel 

mocht. Ook was op de grens van het stadstarief bijbetaling niet toegestaan! Je moest 

dus voor aanvang van de rit bepalen met welk kaartje je ging reizen. Het was dus 

soms nogal een gepuzzel wat het voordeligste was. Ook was het nooit helemaal 

duidelijk als je op een stadskaartje of stadsabonnement tot Essesteijn reisde, of je 

dan ergens in de stad al je aanvullende rittenkaart voor Leidschendam mocht 

stempelen of pas als je de halte Essesteijn had bereikt. Wij deden dat laatste meestal. 

Met de invoering van de Nationale Strippenkaart zijn die bijzondere plaatsbewijzen 

uiteraard vervallen.   

Gelukkig heb ik altijd veel kaartjes bewaard. Daardoor is het niet moeilijk om wat 

voorbeelden te tonen uit het toenmalige assortiment. 

 



 

Losse kaartjes (te koop bij de bestuurder) uit de begintijd. Afgebeeld zijn biljetten 

voor het stadstraject (alleen Den Haag), voor het hele traject Den Haag – 

Leidschendam en voor het deeltraject Station Mariahoeve – Leidschendam alsmede 

voor kinderen.  

 

Rittenkaarten uit de voorverkoop. De kinderkaartjes heten daar jeugdkaart. In het 

begin hadden de stempelautomaten nog een smalle gleuf. De schuin geplaatste 

stempels zijn door de bestuurder gestempeld, als je bij de voorste deur instapte. 

 

De rittenkaarten bovenaan de volgende pagina dateren van later datum en zijn 

geschikt voor de bredere stempelautomaten. 

 



     

 

Uitbreidingen en lijnwijzigingen 

 

Na de verlenging van lijn 6 in 1971 kwamen er in Leidschendam nog twee 

uitbreidingen. Op 5 januari 1992 werd lijn 3 doorgetrokken van station Laan van 

Nieuw Oost-Indië via Voorburg eveneens naar Leidschendam. Deze sloot bij de halte 

Essesteijn aan op de route van lijn 6 en kreeg een nieuw eindpunt Leidsenhage bij het 

ziekenhuis Antoniushove. Omdat de keerlus daar nog niet gereed was, werd tot 24 

augustus van dat jaar doorgereden tot het eindpunt van lijn 6 in Leidschendam Noord. 

 

 

Op de openingsdag – 5 januari 1992 - staan de 3075 op lijn 6 en de 3093 op lijn 3, 

die het eindpunt Leidschendam Noord tijdelijk delen tot het nieuwe eindpunt voor lijn 

3 klaar is.  

 



 

Het bleef niet alleen bij de lijnen 3 en lijn 6 naar Leidschendam. Met de invoering van 

het Twee-lijnen-per-tak systeem was er een nieuwe lijn 7 gekomen van Centraal 

Station naar Scheveningen. Deze werd op 2 juli 1992 doorgetrokken naar 

Leidschendam Noord, waarbij lijn 6 werd ingekort tot Mariahoeve en ’s avonds tot 

station Centraal. Later volgden trouwens nog vele lijnwijzigingen. 

De foto is genomen op 30 april 1995, een mooie voorjaarsdag, op het Voorburgse 

deel van de Hofzichtlaan.  

 

        

Op 1 juli 2010 kreeg Leidschendam nog een nieuw tramtraject met de opening van 

lijn 19, een tangentiale lijn naar Delft via Ypenburg. Daartoe werd zelfs een kostbare 

tunnel aangelegd, de Sijtwendetunnel, om onder andere de Vliet en enkele drukke 

verkeerswegen te kruisen. Op de foto twee trams van lijn 19 op de eerste dag aan het 

eindpunt Leidsenhage bij het ziekenhuis Antoniushove (MCH Haaglanden).  

 



 

Inmiddels zijn er in de loop der jaren vele (soms tijdelijke) wijzigingen in de lijnenloop 

geweest. Het voert te ver om daar allemaal op in te gaan, maar het belangrijkste is 

dat lijn 3 met de komst van RandstadRail werd gewisseld voor lijn 2. Op de foto een 

zeer gevarieerde materieelinzet op lijn 3 aan het eindpunt Leidsenhage: trams in drie 

kleuren met in de spits nog PCC’s; 19 december 1992.  

 

Verder kan nog vermeld worden dat in 1996 de hele baan vernieuwd is, waarbij de 

houten dwarsliggers zijn vervangen door betonnen. Ook is er toen een ander type 

uithouders aan de bovenleidingmasten geplaatst. De halteperrons zijn ook hier en 

daar aangepast, verbreed en verhoogd. 

Oh ja, en dan hadden we natuurlijk nog die pijlers langs de Monseigneur van Steelaan 

in Voorburg, waar ooit de Landscheidingsweg zou komen. Wel, die hebben er jaren 

nutteloos gestaan en zijn uiteindelijk gesloopt toen de Landscheidingsweg er niet 

kwam met een viaduct, maar als Noordelijke Randweg via een min of meer 

bovengronds gelegen tunnel. De deels parallel lopende lijn 19 kwam ernaast in de 

Sijtwendetunnel te liggen en voor de lijnen 2 en 6 besloot men op het allerlaatst toch 

maar een korte tunnel te bouwen om een gelijkvloerse kruising met de drukke 

Noordelijke Randweg te vermijden… 

 

 

Exploitatie 

 

In de eerste tijd verwachtte de HTM naar Leidschendam nog niet zoveel reizigers dat 

de toenmalige basisfrequentie van lijn 6 (in de spits elke 5 minuten!) nodig was. 

Daarom reed aanvankelijk om de andere tram tot Mariahoeve en ging de andere helft 

door naar Leidschendam. Toen in december 1971 de verlenging naar Berestein gereed 

kwam, ontstond een korte dienst Castricumplein (Leijenburg) - station Mariahoeve en 

een lange dienst Berestein – Leidschendam. 

De exploitatie geschiedde vanaf 25 april 1971 volledig met 1100’en. De voorheen 

vaste wagens van lijn 6 van de serie 1000 gingen naar lijn 16. 

In de loop der jaren verscheen ook ander materieel. Op een gegeven moment 



kwamen er in de spits koppelstellen, reed er sporadisch een 1200 en nog weer later 

koppelstellen 1300+2100 of gele 1100’en. Toen was lijn 6 niet alleen de langste, maar 

ook de drukste lijn van de HTM.  

Nadat ook andere lijnen naar Leidschendam gingen rijden kwam er nog meer variatie.  

De komst van de GTL in de jaren tachtig verdrong de PCC, hoewel die op 

spitsdiensten op lijn 3 het nog lang hebben volgehouden. Inmiddels doet lijn 6 het 

nog steeds met GTL-materieel en rijden de lijnen 2 en 19 met de nieuwe Citadis en 

Avenio. 

 

    

In de loop van de jaren werd de omgeving van de nieuwe lijn steeds aantrekkelijker 

naarmate bomen en struiken groeiden. Elk seizoen heeft dan zijn charme. Op 30 

december 1986 vertrekt de 3067 als lijn 6 in de sneeuw van het beginpunt 

Leidschendam Noord aan de Graaf Willem de Rijkelaan. Op een sombere 17 maart 

1996 vertrekt de 3147 van lijn 7 op hetzelfde punt.  

 

 

Op 23 augustus 1992 rijdt lijn 3 over de Heuvelweg en nadert de halte Burgemeester 

Kolfschotenlaan (voorheen: Burg. Banninglaan). Zoals gezegd is de lijnvoering in de 

loop der jaren vaak gewijzigd!  

 



 

De 3081 op lijn 19 en de in reclamekleuren gestoken 3069 van lijn 6 delen op 27 

december 2011 het eindpunt Leidsenhage.  

 

 

De laatste periode van GTL-materieel op lijn 2, voordat de Citadis de dienst overnam. 

De 3076 op de Heuvelweg. Dit is vrijwel het punt bij de Andreaskerk waar de foto 

rechts-onder op blz. 3 is genomen. De enorme bomen zijn later gerooid en vervangen 

door nieuwe; 14 augustus 2016.  

 

 

 



 

Nu Leidschendam en Voorburg al jaren samen zijn gegaan mag een plaatje van het 

traject van de huidige lijn 2 (aanvankelijk lijn 3) niet ontbreken. Avenio 4061 in de 

schemering op de Koningin Julianalaan nadert de halte Bruijnings Ingenhoeslaan op 

12 februari 2017.  

 

 

Het nieuwste HTM-materieel doet zijn intrede: de 5012 op een testrit aan de halte 

Bruijnings Ingenhoeslaan op 18 juli 2015. Het zou nog even duren voordat dit 

materieel op lijn 2 ging rijden.  

 

 

 

 

 

 



Persoonlijke herinneringen 

 

Ondergetekende heeft de komst van de nieuwe tramlijn bewust meegemaakt. Destijds 

woonden wij in de flats aan de Prinses Annalaan en hadden vrij zicht over het toen 

nog onbebouwde terrein van het ‘Amstelveld’ en zo konden we de tram vanuit huis 

zien. Ik was 12 jaar toen lijn 6 ging rijden. Dat was een belangrijke gebeurtenis voor 

een jonge railliefhebber! 

Mijn vader hield mij helemaal op de hoogte en uiteraard volgde ik de aanleg op de 

voet. Op een gegeven moment werd het baanlichaam vrijgemaakt en kwamen de 

eerste (houten) dwarsliggers. Er is toen een eerste vertraging ontstaan door de grote 

‘bielzenbrand’ op ’s-Gravenmade in 1970, waar de nieuwe dwarsliggers lagen 

opgeslagen. Een flink deel is toen verloren gegaan. 

Zelf vond ik het reuze interessant dat de lijn een nogal ‘spoors’ karakter kreeg door de 

vrije baan met veldspoor! Jammer dat er van die kleine trammetjes kwamen te rijden; 

ik vond de toenmalige moderne gelede trams in Rotterdam eigenlijk mooier… 

 

Toen het spoor uiteindelijk was gelegd kwamen al snel de eerste railvoertuigen: een 

lorrie met diesellocje van het SpoorwegBouwbedrijf (SBB) om grind te storten, en een 

(toen al antieke) bovenleidingmontageauto “Het Voertuig”. Omdat men in Voorburg 

enige tijd niet verder kon vanwege de vertraagde bouw van pijlers voor de geplande 

Landscheidingsweg (later weer afgebroken, toen er uiteindelijk geen viaduct maar een 

tunnel kwam…) was er lange tijd een ‘gat’ in het spoor, terwijl in Leidschendam zelf 

alles al gereed was. Op het traject vanaf station Mariahoeve werd een grote bulldozer 

met spoorwielen ingezet om de grindlorrie te trekken en hielp de H41 ‘Dieseltinus’ van 

de HTM bij het spannen van de bovenleiding. 

 

Pas heel kort voor de opening was alles eindelijk klaar en konden de eerste trams 

naar Leidschendam komen. Dat begon met de 815 en slijpwagen H25 om de baan in 

te rijden. Daarna kwam het moment om een proefrit met een PCC te maken. 

Uiteindelijk heb ik uit mijn aantekeningen drie data genoteerd waarop ‘echte’ trams in 

Leidschendam verschenen: De 1223 op 16 april, de 1107 op 19 april en de 1232 op 

23 april. Ook is de 1227 een keer geweest – samen met NZH-bus 1041 – vanwege het 

maken van de foto’s voor de folder.  

Bij mijn weten is er niet heel veel proefgereden: zodra een tram de rit probleemloos 

kon maken kon de zaak gewoon in dienst gesteld worden. Zo ging dat toen… 

Uiteindelijk heb ik de rit heel wat keren gemaakt. Aanvankelijk kon er op de vrije 

baan behoorlijk hard gereden worden, vooral door het nog onbebouwde Essesteijn. 

Jammer was wel dat de tram altijd moest afremmen voor de bocht op de hoek 

Heuvelweg/Hofzichtlaan. Ik had zelf liever een lange flauwe boog gezien (en begreep 

pas later de reden van de scherpe boog!). 

Wat ik mij ook goed herinner was dat de bestuurder, komende vanuit Den Haag altijd 

luid en duidelijk omriep: “Essesteijn, einde stadstarief!”. Zelfs nu heb ik soms nog de 

neiging om bij het horen van de naam Essesteijn er achteraan te denken: ”…  einde 

stadstarief”! 



 

 

De komst van het eerste railvoertuig in Leidschendam in september 1970 zorgde voor 

de nodige opwinding.  Een diesellocje met grindlorrie van het Spoorweg Bouwbedrijf 

bezig met storten van grind op de Graaf Willem de Rijkelaan, bij het eindpunt.     

Foto: Lou Muré. 

 

    

HTM H41 ‘Dieseltinus’ wordt ingezet bij de aanleg van de bovenleiding op de 

Hofzichtlaan in de toekomstige Voorburgse wijk Essesteijn.  

Bovenleidingmontageauto ‘Het Voertuig’ van het Spoorwegbouwbedrijf is behulpzaam 

bij de aanleg van het laatste stukje bovenleiding op de grens van Voorburg en 

Leidschendam (Heuvelweg). Vanwege de bouw van pijlers voor de toekomstige 

Landscheidingsweg was hier enige maanden nog een onderbreking in de nieuwe lijn. 

Beide foto’s: Lou Muré. 

 



 

PCC 1107 maakt op 19 april 1971 als een van de eerste gewone trams een proefrit. 

Foto: Lou Muré. 

 

 

Als er iets bijzonders verscheen was dat het moment om onmiddellijk met camera uit 

te rukken! Af en toe verscheen de railreiniger H21, zoals op 5 juni 1973. Hier naast de 

1105 aan het eindpunt Leidschendam Noord. Na de koffie aanvaardde het personeel 

de rit terug naar Den Haag.  

 

Ongevallen gebeurden er weinig, maar dit – zie foto op de volgende blz. - was een 

bijzondere: Een automobilist zag op 21 april 1974  kans op een vrijwel kaarsrechte 

weg het ‘spoor bijster te raken’ en uitgerekend tegen een bovenleidingmast tot 

stilstand te komen. Na korte tijd was het voertuig weggesleept en konden de 

opgehouden trams van lijn 6 hun weg weer vervolgen.  

 



    

Rechts: Geplande werkzaamheden waren ook een reden om erop uit te gaan: op 12 

mei 2001 zijn er werkzaamheden voor de nieuwe tramtunnel onder de Noordelijke 

Randweg en kunnen de lijnen 3 en 7 niet naar Leidschendam rijden. Het is een van de 

weinige keren dat de verbindingsboog tussen Monseigneur van Steelaan en 

Hofzichtlaan in Essesteijn daadwerkelijk is gebruikt.  

 

 

Museumtrams en excursies 

Een aantal jaren is het nog mogelijk geweest om ook met museumtrams naar 

Leidschendam te rijden. Maar sinds de opening van de tramtunnel onder de Grote 

Marktstraat mag dat niet meer, omdat museumtrams om veiligheidsredenen niet door 

de tunnel mogen rijden.  Het semi-metrotraject over het Centraal Station is nooit een 

probleem geweest!  

    

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de NVBS–afdeling Den Haag werd op    

8 april 1991 met de 1022 naar Leidschendam gereden. Onze excursietram naast de 

3086 van lijn 6 aan het eindpunt Leidschendam Noord.  

 



      

Zelfs 23 jaar na de opening had de lijn soms nog een landelijk karakter! Museumrit 

met tramstel 36 + 769 van het Haags Openbaar Vervoer Museum naar Leidschendam 

op zondagmiddag 28 juni 1994, genomen op de plaats waar nu de Noordelijke 

Randweg kruist (links is nog een van de later gesloopte pijlers te zien).  

 

      

Op 5 mei komt motorwagen 36 terug uit Leidschendam en nadert op de Monseigneur 

van Steelaan de halte Essesteijn in Voorburg. Vanwege de viering van Bevrijdingsdag 

is de 36 voorzien van een fraaie snor.  

 

Ten slotte 

Na 50 jaar kunnen we vaststellen dat de doortrekking van lijn 6 – zeker in die tijd, 

toen ruim baan voor het autoverkeer de norm was - van visie getuigde om 

Leidschendam met een kwalitatief goede railverbinding te ontsluiten. Ook kan deze 

lijn als het begin worden beschouwd van vele andere uitbreidingen van het Haagse 

tramnet. 

En zo is Leidschendam – zeker na de samenvoeging met Voorburg – buiten de grote 

steden – ook een van de tramrijkste gemeenten van Nederland geworden, met maar 

liefst vijf tramlijnen (als we RandstadRail ook meetellen): 2, 3, 4, 6 en 19. En als lijn 

10 indertijd niet was opgeheven, waren het er zelfs zes geweest! 

                                                                                                          Paul Muré 
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