
Wist u dat….? 
 
Op 25 juni 1864 reed de eerste tram in Nederland: een paardentram van de DTC (Dutch 
Tramway Company). De tramlijn liep van Den Haag naar Scheveningen over de 
Scheveningseweg. Dit tracé is nog steeds in gebruik, nu door tramlijn 1, nadat lijn 8 dit 
traject bijna 100 jaar had bereden. De eerste tram in Amsterdam reed op 3 juni 1875. In 
Rotterdam ging de eerste tram in 1879 rijden. 
 
De eerste elektrische tram in Nederland reed in 1881 in Zandvoort. Dit lijntje, vrijwel 
identiek qua constructie aan de eerder door Siemens aangelegde experimentele tram in 
Berlijn-Lichterfelde, werd geen succes en werd al na korte tijd verbouwd tot een 
paardentram.  
 
Vanaf 1890 reed een accutram tussen Den Haag en Scheveningen over de route van de 
huidige tramlijn 9. 
 
In 1894 had Vaals de Nederlandse primeur van een elektrische tram met bovenleiding, door 
de elektrificatie van de paardentramlijn Aken – Vaals. 
 
De eerste echt Nederlandse tram met bovenleiding reed in 1899 in Batavia in Nederlands-
Indië, in datzelfde jaar gevolgd door een tramlijn tussen Haarlem en Zandvoort.  
 
De oudste nog in normale dienst zijnde trams zijn de motorwagens 1 en 2 van de Manx 
Electric Railway op het eiland Man. Ze dateren uit 1893 en zijn in dienst op de 28,5 km 
lange interlokale lijn tussen Douglas en Ramsey. 
 
Het grootste tramnet ter wereld is dat van de Russische stad Sint-Petersburg. In 2002 had 
het stadstramnet een totale (enkelsporige) lengte van 691 km (dubbelsporig ca. 325 km) 
met 64 verschillende lijnen. Het net werd bediend door 2402 trams - ook een record. In de 
laatste jaren is echter een deel van het tramnet opgebroken, zodat er nog 290 km 
dubbelspoor over is. Daarvoor had Wenen het grootste tramnet. 
 
De langste tramreis is die van St. Tönis (Krefeld) naar Witten, in Duitsland. De route is 
105,5 km lang en kan in ongeveer 5,5 uur (met acht overstappen) afgelegd worden. 
 
De langste tramreis zonder overstappen kan men ondernemen door de Kusttram (Knokke - 
Oostende - De Panne) in België te nemen. Met 60 haltes op een lijn van 67 kilometer 
lengte is dat de langste tramlijn ter wereld. 
 
 


