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In het jaar 2020 stond de corona-uitbraak centraal. Ook bij de Modelbouwvereniging Arnhem 
waren de gevolgen hiervan helaas groot. Reguliere clubavonden mochten niet meer gehouden 
worden en contacten tussen de leden onderling waren mini-
maal. Hans van de Ven kwam met een voorstel om in een 
kleine groep een bezoek te brengen aan een museum-
spoorlijn. Hij had hierover contact gehad met de STAR 
in Groningen in de persoon van Habbo Meester, oud-
bestuurslid en secretaris van de Nederlandse Model-
bouw Federatie en al vijftien jaar werkzaam als vrijwilli-
ger bij de STAR. Hij zag wel mogelijkheden, maar dan 
met maximaal vier personen van de MVA. Jammer ge-
noeg werden de regels met betrekking tot corona aange-
scherpt. Het bezoek moest worden uitgesteld. Medio juni 2021 
waren er voldoende versoepelingen van kracht en werd besloten om op 14 juli naar 
Stadskanaal te gaan. 

Ons groepje bestond uit Theo Grootens, Hans van de Ven, Everard van de Velden en Jaap 
Stoter. Helaas moest Everard afzeggen in verband met verkoudheidsklachten. In de coronatijd 
is voorzichtigheid inderdaad erg belangrijk. Zijn plek werd ingenomen door John Brendel. In 
Stadskanaal maakten we kennis met Habbo. Hij nam ons direct mee naar het perron waar een 
serie rijtuigen, oorspronkelijk gebouwd voor de spoorwegen in Würtemberg en Oostenrijk, 
klaar stond voor vertrek. We waren precies op tijd om het aankoppelen van loc 52 8060-7 goed 
te kunnen volgen. Daarbij viel direct de goede samenwerking van het team vrijwilligers op én 
het plezier dat men er in had. Prachtige loc met leuk detail: een jonge vrouwelijke stoker (en 
misschien wel aankomend machiniste).  
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Voordat de trein om 10.45 u. zou vertrekken, nam Habbo ons mee naar een mooi fotopunt. 
Even buiten Stadskanaal aan het 1e Dwarsdiep waar de trein op een talud voorbij rijdt. Even-
tjes wachten en dan kun je prachtige foto’s maken of filmen. John heeft overigens van de hele 
dag een mooie video gemaakt . Deze film is te zien op YouTube (youtube.be/mm2DyQ87oCg). 

  

youtube.be/mm2DyQ87oCg
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Daarna was het tijd voor koffie en reden we terug naar het Station Stadskanaal. De centrale 
ruimte is gezellig authentiek. Koffie en appelpunt was prima verzorgd. 

  
 

De spoorlijn tussen Veendam en Musselkanaal is een restant van het netwerk dat in het begin 
van de vorige eeuw werd aangelegd door de NOLS (NoordOoster Locaal Spoorweg) en de 
historische STAR (Groningsch-Drenthsche Spoorwegmaatschappij ‘Stadskanaal-Ter Apel-
Rijksgrens’). In het jaar 1905 konden de eerste treinreizigers Stadskanaal bereiken vanuit de 
richting Gieten. In de jaren daarna werd het lijnennet van de NOLS in de regio uitgebreid met 
lijnen vanuit Emmen naar Stadskanaal (via Gasselternijveen) en de spoorlijn van Stadskanaal 
naar Veendam. Toen de lijn naar Musselkanaal / Ter Apel in dienst werd genomen, werd 
Stadskanaal een belangrijk knooppunt voor het spoorvervoer. Niet voor niets was het officieel 
‘Stadskanaal Hoofdstation’. Een locdepot, voorzien van draaischijf was eveneens in Stadska-
naal te vinden. Veel bedrijven langs de lijn hadden aansluitingen voor goederenvervoer, met 
als een van de belangrijkste klanten o.a. de Philips-fabriek in Stadskanaal. Met het verbeteren 
van de wegenstructuur liep het gebruik van het spoor terug. De laatste personentrein van 
Stadskanaal naar Groningen reed in 1955. In 1990 eindigde ook het goederenvervoer omdat 
de belangrijkste klant, Philips, overging van de fabricage van beeldbuizen naar halfgeleiders. 

 

De nieuwe STAR (Stichting Stadskanaal Rail, beter bekend als Museumspoorlijn STAR ) werd 
in 1992 opgericht met als doel de spoorlijn te behouden als industrieel monument van de 
Veenkoloniën. Door een kleine enthousiaste groep vrijwilligers is begonnen met het verwerven 
van subsidies en fondsen. En met succes, want in 1994 kon in Zuid-Duitsland materieel wor-
den overgenomen van een museumspoorlijn die haar activiteiten moest staken. Met veel pu-
bliciteit kon zodoende in het voorjaar van 1994 voor het eerst worden gereden met eigen ma-
terieel. De stoomlocs waren nog niet gearriveerd, dus werd er een beroep gedaan op stoomloc 
4 van de Museum Buurt Spoorweg uit Haaksbergen. Later in datzelfde jaar werden de eerste 
ritten gereden met stoomlocomotief “Emma”. Naast de “Emma” was ook een andere stoomloc 
vanuit Zuid-Duitsland naar Stadskanaal gekomen; dit was de “Anna”, helaas niet in dienstvaar-
dige staat. 

Sinds die eerste ritten in 
1994 is er veel gebeurd. In 
1995 werd er voor het eerst 
gedurende een aantal rijda-
gen volgens een vaste 
dienstregeling gereden. 
Ook bracht de “Emma” voor 
het eerst een bezoekje aan 
de stad Groningen. In eigen 
beheer werd stoomlocomo-
tief “Anna” volledig rijvaar-
dig gemaakt; zij zou in 1997 
de plaats van de “Emma” 

Deze foto van station Stadskanaal komt uit het Dagblad van het Noorden 
 en is gemaakt door Corné Sparidaens. 
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als belangrijkste locomotief gaan innemen. Niet alleen op materieelgebied is er het nodige 
bereikt in de eerste jaren; de hele spoorlijn is weer berijdbaar gemaakt door een grote groep 
vrijwilligers. Vanaf 1997 begonnen zich enkele grote veranderingen binnen Museumspoorlijn 
STAR af te spelen; dankzij subsidies kon er in Stadskanaal een heuse werkplaats gerealiseerd 
worden, waarbij er ook in de wintermaanden comfortabel gewerkt kon worden. Niet alleen de 
driesporige werkplaats was een vooruitgang, ook de realisatie van een stationsgebouw in 
Stadskanaal was een belangrijke gebeurtenis in 1998. Dit stationsgebouw vertoont de ken-
merken van het oude NOLS-gebouw dat tot eind jaren ’70 op dezelfde plek te vinden was. Om 
de continuïteit van Museumspoorlijn STAR ook in de toekomst zeker te stellen is in 2004 een 
ambitieus project van start gegaan. Dit project omvatte de restauratie en het terugbrengen in 
de oude staat van het baanvak en de kunstwerken, aanleg van halteplaatsen op historische 
plaatsen, de verwerving van station Veendam, de bouw van een nieuwe rijtuigenloods met 
museum, een kolenbunker, een watertoren en seinhuis, alsmede aanschaf van nieuw en revi-
sie/restauratie van rijdend materieel. Het project werd medegefinancierd door de Europese 
Gemeenschap, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland, EZ/KOMPAS. Sinds het begin in 1992 is Museumspoorlijn STAR gegroeid 
naar een grote organisatie met ongeveer 150 vrijwillige medewerkers, vele diesel- en stoom-
locomotieven en enkele tientallen wagens en rijtuigen. Het voert te ver om hier al het materieel 
te benoemen. Ik verwijs hiervoor graag naar de site van de Stichting: www.stadskanaalrail.nl. 
Toch even een kleine greep uit het ruime assortiment. 

Het paradepaardje 52 8060- 7, een zogenaamde 
“Kriegslok”, is in 1943 gebouwd bij Arnold Jung Lokomo-
tivfabrik GmbH, Jungenthal, Kirchen a.d. Sieg Duitsland. 
Eind 2005 is hij samen met loc 50 3645 - 4 aangekocht 
van de opgeheven Eisenbahnfreunde Walburg. Medio 
2006 zijn de locs naar Nederland gekomen. In de loop 
van 2007 is de revisie van de loc begonnen. Het was de 
bedoeling dat de loc in de winter van 2009/2010 weer op 
de baan zou verschijnen.  

Op donderdag 27 augustus 2009 is de loc echter flink be-
schadigd geraakt bij een brand in de STAR-werkplaats. 
De revisie van de loc is in de zomer van 2010 weer opge-
pakt. Sinds 2015 is de 
locomotief weer in 
dienst. In de winter 
2020/2021 kreeg de 
loc een onderstelrevi-

sie, waarbij de wielen zijn afgedraaid bij Shunter in Rotter-
dam. Op 5 juni 2021 is een succesvolle proefrit gemaakt. 

 
Bij de verdere rondleiding door Habbo kwamen we in de 
werkplaats loc 52 8082 – 1 tegen. Deze Kriegslok, gebouwd 
in Krenau (het huidige Poolse Chrzanów, westelijk van Kra-
kau) kwam in 1943 in dienst voor de DRG als 52 5190. 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de loc bij de DR in 
dienst (Oost-Duitsland) en onderging daar tussen 11 april 
1963 en 31 mei1963 een reconstructie waarbij de loc onder 
andere een nieuwe ketel kreeg. Sinds die tijd is de loc in 
dienst onder het nummer 52 8082. Bijzonder is dat de loc 
nooit van depot is gewisseld en altijd vanuit depot in Frank-
furt(Oder) ingezet is. De loc werd terzijdegesteld op 28 
juli1988. In 1996 kwam de loc naar de STAR (met de tender 
van loc 52 8097). Tot aan maart 2006 stond de loc 

http://www.stadskanaalrail.nl/
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voornamelijk opgeslagen in de Jonkerloods in Veendam. In 2006 is de loc naar Stadskanaal 
gegaan om vast te kunnen stellen of de loc snel rijvaardig te maken zou zijn voor het seizoen 
2006. Dit bleek om diverse redenen niet haalbaar te zijn. In de loop van de jaren is de loc 
ontdaan van diverse onderdelen en heeft nog een paar jaar in het museumgebouw te Stads-
kanaal gestaan. Na het gereedkomen van de 52 8060-7 in 2015 is begonnen de loc te com-
pleteren en bedrijfsvaardig te reviseren. Hierbij zal de loc zijn "verwaarloosde" uitstraling be-
houden zoals de meeste stoomlocs de laatste jaren hebben gereden bij de Deutsche 
Reichsbahn. 

Een bijzonderheid is dat de 52 8082-1 een bruin onderstel heeft. In de DDR was de levering 
van rode verf een tijdlang een probleem, in plaats van rood werd het onderstel van de stoom-
locs toen goederenwagenbruin gespoten. 

 

Van de vuurloze locomotieven is in 
Nederland één exemplaar als muse-
umloc bewaard gebleven. Dit is loc 
6326, gebouwd in 1913 door Oren-
stein & Koppel Berlijn. Oorspronkelijk 
was deze loc afkomstig van de 
Verenigde Oliefabrieken uit Zwijnd-
recht. Een vuurloze locomotief is een 
stoomlocomotief die bestemd is voor 
plaatsen waar vuur en rook gevaarlijk 
of ongewenst zijn, bijvoorbeeld in ko-
lenmijnen. Deze locomotief moet van 

tijd tot tijd worden gevuld vanuit een gewone stoomlocomotief of vanuit een fabrieksstoomke-
tel. Nadat de ketel voor de helft met warm water is gevuld, wordt dit water verder verhit door 
er hete stoom door te blazen, waardoor de watertemperatuur verder stijgt. Bij een watertem-
peratuur van 192 graden Celsius hoort een druk van 12 bar. De aan het vat toegevoegde 
stoom condenseert volledig en doet het waterpeil tot het maximum stijgen. Dankzij de warm-
tecapaciteit van het water wordt de verbruikte stoom steeds aangevuld, en kan de locomotief 
enige uren dienstdoen.  

De eerste MaK-dieselloc (42 ton, 400 pk) van de STAR kwam in 1955 als loc DL1 in dienst bij 
de Wittlager Kreisbahn. Na een lichte aanrijding ging de loc buiten dienst, de loc was inmiddels 
ook redelijk overcompleet geraakt. Zodoende kon de loc eind jaren '90 van eigenaar wisselen. 
De loc staat sinds januari 1999 bij de STAR in Stadskanaal, en kreeg daar op papier het num-
mer 14, later DL14. De loc is al jaren de meest gebruikte dieselloc bij de STAR en wordt veel 
ingezet, voornamelijk bij gehuurde ritten maar daarnaast ook in de gewone dienstregeling. 

  
Het zusje van de DL14, de DL 12 staat nu geheel ontmanteld in de werkplaats en wordt volledig 
opgeknapt. Prachtig en krachtig! 

 

• Wordt vervolgd in Zijspoor 4 
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Lees eerst deel 1, verschenen in Zijspoor 2021-3. 

Teruglopend van de werkplaats naar het mu-
seum kom je langs allerlei wagons, oud, lelijk, 
prachtig opgeknapt of voorzien van graffity. Als 
genoemde Niek op de foto “onze“ Niek van de 
MVA is, moeten we hem toch eens vragen of het 
nog iets met Lisa is geworden…  

 

Via het perron en terras richting museum kom je langs Post Schijf. Dit vroegere seinhuisje 
stamt vermoedelijk uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Destijds was Groningen een depot 
waar stoomlocomotieven werden voorzien van water en kolen. Voor het keren van de locomo-
tieven en om ze van spoor te laten wisselen lag er een draaischijf op het spooremplacement 
achter het station. ‘Post Schijf’ lag naast de draaischijf en komt vermoedelijk zo aan z’n naam. 
De luchtfoto is helaas niet scherp maar geeft wel mooi de situatie weer. Het was een soort 
seinhuis waarvandaan de processen op het terrein werden gecoördineerd. 

 
In de latere jaren bleef het in gebruik als verblijf voor rangeerpersoneel dat treinen op het 
opstelterrein parkeerde. Door de verbouwing van station Groningen was er geen plek meer 
voor het historische gebouwtje. Vrijwilligers van STAR vonden een sloop doodzonde. Immers 
was het seinhuisje uit de tijd van stoomlocomotieven in dezelfde stijl gebouwd zoals het sein-
huisje vroeger ook tussen de spoorverbinding Stadskanaal - Ter Apel stond en kan als een 
broertje of zusje daarvan gezien worden. Precieze bouwtekeningen uit de jaren ‘20 en ‘30 zijn 
er niet meer, maar op het gebrek aan een schoorsteen en het aangebouwde wc-huisje na 
moeten ze haast identiek zijn geweest. Daarom past het huisje precies in de museumstijl die 
STAR wil uitdragen.  
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Niet dat het weer de functie van seinhuis krijgt. Nee, het wordt een souvenirwinkel waar ook 
ijsjes verkocht kunnen worden. Na het lichten van het dak volgde de rest van het gebouwtje 
en zijn de twee delen ’s nachts in december 2020 op diepladers naar Stadskanaal gebracht. 
Het gebouwtje is geschonken door ProRail. Post Schijf is in degelijke staat, maar er is wel 
enige houtrot. Ook wordt het in de passende kleuren geverfd en komt er een schoorsteen op 
het dak. En dan is het huisje nog lang niet met pensioen. 

 

 

 
 

In de rijtuigenloods staat een stukje “Blauwe Engel” 21. Toen in 1986-1987 de motorwagens 
naar de sloper gingen, bewaarde werkplaats Zwolle de kop het oudste exemplaar. Weer origi-
neel blauw hing deze DE1 21 aan de gevel van de lijnwerkplaats Zwolle. Eind jaren ’90 werd 
de kop aan de STAR geschonken en in 2012 geheel gerestaureerd. In eigen beheer werd het 
interieur zoveel mogelijk naar origineel voorbeeld weer opgebouwd. Erg leuk voor een fotomo-
mentje. De prachtig gerestaureerde Donderbussen waren zeker een bezoekje waard. Restau-
ratie en onderhoud, ook van de spoorbaan, wordt praktisch geheel door vrijwilligers gedaan. 



Bron:
  

- clubblad van Modelbouwvereniging Arnhem e.o. 

  

Aansluitend hebben we het museum in de rijtuigenloods bezocht. De aanwezige gebods- en 
verbodsbordjes werden vroeger “in den trein in groote getale gebezigd” en waren altijd helder 
en duidelijk. Of niet soms… 

In het museum vind je een uitgebreide tentoonstelling over de geschiedenis van de museum-
spoorlijn. Hoe zag het er vroeger uit? Welke stations waren er allemaal langs de spoorlijn te 
vinden? Je komt het allemaal te weten in het museum. In de filmzaal draaien regelmatig films 
over Museumspoorlijn STAR. Ook is er een fraaie collectie van authentieke attributen afkom-
stig van de vroegere spoorwegen tentoongesteld. Er wordt een beeld geschetst van de ont-
wikkelingen van de spoorlijn vanaf de beginjaren in 1900. 

  
 
Inmiddels hadden we de lunch gehad en was de trein (tender voorop) weer terug uit Veendam. 
Leuk om te zien hoe de wagons afgekoppeld werden en de loc via wissels omreed om weer 
vooraan aan de sleep te worden gezet. In het vakjargon heet dit omlopen. 
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Om 14.00 u. vertrok de trein weer naar Veendam. Een mooie en gezellige rit. Op station Veen-
dam werd de loc weer omgezet. Tij-
dens het rangeren moest iedereen 
uit de wagons. Daarbij kon je goed 
zien dat er aansluiting bestaat met 
het Arriva-spoor. De treinverbinding 
tussen Groningen en Veendam 
wordt in 2025 doorgetrokken. De 
rails liggen er al voor bij museum-
spoorlijn STAR. Dit is de eerste keer 
dat een museumlijn ook gebruikt 
wordt voor het normale treinverkeer. 
Arriva en de STAR hebben de pri-
meur. Alleen in Zuid-Limburg waar 
de ZSLM rijdt, hebben ze in het ver-

leden ook een klein stukje met hun museumstoomtrein op hetzelfde hoofdspoor als Arriva 
gereden tussen Valkenburg en Schin op Geul. Maar vanwege veiligheidsregels is dit gestopt. 
Maar er zijn wel plannen om het nog eens te gaan proberen. 

 

 
 

De veiligheidseisen voor de treinen van STAR en dus ook voor de vrijwilligers wordt stren-
ger. Zodra de personentrein gaat rijden tussen Stadskanaal, Veendam en Groningen(stad) zal 
er gebruik gemaakt worden van het bestaande treinstation aan de Stationsstraat in Stadska-
naal. Het bestaande station voldoet aan alle eisen maar is ook noodzakelijk in verband met de 
tijd die de museumspoorlijn nodig heeft om steeds de lus te kunnen maken tussen Stadskanaal 
en Veendam. De Star moet namelijk op zondag binnen een uur heen en weer kunnen.  

 

De STAR wil ook zelf naar Gieten, maar dit is een dure geschiedenis. Maar ze houden alle 
mogelijkheden open. Zeker als de Nedersaksenlijn er ooit komt en ook het stuk STAR-spoor 
tussen Stadskanaal en Musselkanaal weer gebruikt zou gaan worden. 
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We hebben een fijne en gezellige dag gehad en erg genoten van al hetgeen op Station Stads-
kanaal te zien was. Dankzij de inbreng en begeleiding van Habbo was dit zonder meer een 
geslaagde dag. Wij kunnen een bezoek aan de STAR zeker aanbevelen. Habbo, nogmaals 
onze dank! 

 

 


