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Vrijwilliger of donateur worden?
Wilt u meehelpen aan de toekomst van onze museumspoorlijn? Als 
vrijwilliger of donateur kunt u veel voor ons betekenen! We zoeken 
altijd vrijwilligers, bijvoorbeeld in de horeca, in onze exploitatie als 
conducteur of kaartverkoper en in onze werkplaats! Voor iedereen is 
er wel een leuke functie; ons gezellige team verwelkomt u graag! Neem 
contact op voor de mogelijkheden. 
Wilt u een � nancieel steentje bijdragen? Als donateur ontvangt u drie 
keer per jaar ons magazine, en afhankelijk van uw bijdrage kunt u ook 
één of meerdere keren vrij reizen per jaar!

Stations - Bahnhöfe
Uw reis kunt u beginnen op station Stadskanaal of station Veendam. 
Bij beide stations is ruime parkeergelegenheid; beide zijn ook met het 
OV bereikbaar. In Stadskanaal vindt u ons museum, de stationsres-
tauratie en onze werkplaats. Raadpleeg voor meer informatie en de 
overige stations www.stadskanaalrail.nl. 

Sie können Ihre Reise an den Bahnhöfen Stadskanaal und Veendam 
beginnen. In Stadskanaal können Sie auch das Museum und ggf. die 
Werkstatt besichtigen. Siehe auch www.stadskanaalrail.nl.

Bezoek als mindervalide gerust ons museum; reserveer via 
info@stadskanaalrail.nl en we zorgen dat u ook met onze trein kunt 
reizen!

Op al onze treinritten zijn de Algemene Voorwaarden van Museum-
spoorlijn STAR van toepassing. Ook gelden er voor uw en onze 
veiligheid huisregels. Deze zijn gepubliceerd op de stations en op onze 
website.

Inlichtingen en reserveringen - Auskunfte
Museumspoorlijn STAR
Stationsstraat 3, 9503 AD STADSKANAAL
Parallelweg 4, 9641 KG  VEENDAM
Telefoon: +31 (0)599 - 65 18 90
info@stadskanaalrail.nl | www.stadskanaalrail.nl
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Treinkaartjes
Te Veendam en Stadskanaal kunt u uw treinkaartje aan het loket 
kopen, op overige stations kunt u zich melden bij de conducteur. 
Op onze stations kunt u ook pinnen. Ook kunt u vooraf aan uw 
reis alvast uw treinkaartje kopen op onze website, zo bent u 
verzekerd van een plaats!

U reist, afhankelijk van de gekozen reis, vanaf € 8,50 per 
volwassene en € 6,50 per kind met ons mee (prijspeil 2022). 
Kinderen t/m 3 jaar en honden mogen gratis mee.

Een actueel overzicht van alle prijzen vindt u op onze website 
www.stadskanaalrail.nl/prijzen

Combitickets en arrangementen
U vindt alle arrangementen en hun prijzen en reserveringsmoge-
lijkheden op www.stadskanaalrail.nl, hieronder een kleine greep 
uit de mogelijkheden.

Combitickets 
Musemspoorlijn STAR biedt verschillende combitickets aan, zo 
kunt u bijvoorbeeld uw treinreis combineren met een bezoek aan 
het Veenkoloniaal Museum in Veendam of met een reis per histo-
rische bus en rondvaartboot door Blauwestad. 

Reis mee op de locomotief 
of word stoker!
Hebt u altijd al eens mee willen rij-
den op de stoomlocomotief, naast 
de machinist of stoker? Wilt u zelf 
een keer een dag aan het werk als 
stoker, of een keer ervaren hoe het 
is als rangeer machinist? Dat kan! 
Museumspoorlijn STAR biedt drie 
arrangementen die u helemaal 
onderdompelen in de wereld van 
de (diesel- of stoom-)machinist 
en stoker. 

Er is zo veel te beleven!

stadskanaal.nl/evenementen

Huur uw eigen trein, al vanaf € 450,- !
Op pad met uw ‘eigen’ trein? Ook voor 
bedrijfsuitjes, een bruiloft, familie-
reünie of andere feestelijkheden bent u 
bij ons op het juiste adres. We kunnen 
het regelen: een treinrit, een muse-
umbezoek, een buffet, alles naar uw 
wensen ingericht! Voor meer informatie 
of reserveringen kunt u op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 bellen met 
0599-651890, of stuur een email aan 
info@stadskanaalrail.nl.



Kijk voor meer informatie op onze website 
www.stadskanaalrail.nl

Dienstregeling - Fahrplan
Wanneer rijdt de trein?

De trein rijdt niet elke dag. Kijk voor uw bezoek op 
www.stadskanaalrail.nl of de trein rijdt, en of u misschien moet 
reserveren voor bepaalde arrangementen. Daar kunt u zien op 
welke dagen en tijden de trein rijdt. Ook ons museum in Stadska-
naal is tijdens deze dagen geopend. De dagen waarop we rijden 
zijn gemerkt met een bepaalde kleur. Op de gele rijdagen rijden we 
een standaard dienstregeling, deze is hieronder opgenomen. 

Tijdens de rode rijdagen rijden ook dieseltreinen. Op dagen met 
een blauwe kleur wordt volgens een speciale dienstregeling met 
stoom of diesel gereden. Buiten de gemarkeerde dagen is het 
natuurlijk mogelijk om uw eigen trein te huren.

Wie lesen Sie diesen Fahrplan?

Schauen Sie zuerst im Kalender online. An gelben Tagen ver-
kehren die Züge im Normalfahrplan. An blauen und roten Tagen 
fähren Dampf- oder Dieselzüge in einem Sonderfahrplan (aus-
künfte: www.stadskanaalrail.nl). Außerhalb der Fahrtage können 
Sie auch einen Zug mieten.

STARwagon
U kunt bij ons overnachten in de exclusieve “STARwagon”, 
een omgebouwde goederenwagen die u mee terugneemt naar de 
tijd van de pioniers van het veengebied. Voor € 75,- huurt u de 
wagen een nacht voor twee personen. Op rijdagen met uitzicht 
op de stoomlocomotief!

BOEIENDE WISSELTENTOONSTELLINGEN

OOK OP MAANDAG OPEN

MUSEUM PER TREIN BEREIKBAAR
Ceresstraat 2 | 9502 EA Stadskanaal | 0599-612649

WWW.STREEKHISTORISCHCENTRUM.NL

REIS TERUG IN DE TIJD: ONTDEK DE GESCHIEDENIS REIS TERUG IN DE TIJD: ONTDEK DE GESCHIEDENIS 
BIJ HET STREEKHISTORISCH CENTRUMBIJ HET STREEKHISTORISCH CENTRUM

Evenementen

Gedurende het jaar worden er allerlei evenementen georganiseerd 
bij Museumspoorlijn STAR, zowel voor kinderen als voor volwas-
senen! Bezoek bijvoorbeeld eens onze Teddyberendag voor de 
kleintjes, of trakteer uzelf op een luxe zes-gangendiner in de trein!

Pasen
Start van het rijseizoen, de stoomtrein rijdt op beide paasdagen!

Moederdag – High Tea
Verras moeder eens met deze unieke treinrit en geniet onderweg van 
heel veel lekkers! Reserveren kan op onze website.

Hemelvaartsdag – Stukgoederendag
Het is Nationale Stoomtreindag, beleef hoe het goederenvervoer 
vroeger werkte! Kinderen mogen helpen met de pakketverspreiding, 
hoe ging dat vroeger eigenlijk? De stoom- en dieseltreinen van de 
STAR rijden een intensieve dienstregeling.

Kinder-themadagen
De Sprookjestrein, de Teddyberen Express, Oktobermaand 
Kindermaand: het hele jaar door zijn er speciale kinderdagen waar-
bij levensgrote sprookjes� guren of teddyberen op bezoek komen, 
en natuurlijk zijn er veel extra activiteiten voor de kinderen.
Op veel van deze dagen reizen kinderen gratis met de trein!

Horecaritten
Geniet van een luxe diner aan boord van de rijdende trein of in onze 
sfeervolle restauratie! Pannenkoekenritten, stamppotritten, high 
tea’s, dinertreinen, borrelritten, dit en meer staat elk jaar bij 
Museumspoorlijn STAR op de agenda!

Reis mee in de schoolvakanties!
Onze treinen rijden in bijna elke vakantie op woensdag en zondag, en 
in de zomer ook op een aantal dinsdagen.

Derde weekend september – Veel stoom en treinen
Beleef het grootste stoomevenement van het noorden met allerlei 
historische (stoom)voertuigen en bijzondere treinen. Elk jaar een 
ander programma, kijk op onze website!

Sinterklaasexpress
Elk jaar bezoeken Sinterklaas en zijn Pieten weer Museumspoorlijn 
STAR voor een treinrit vol spanning, mis het niet! Kijk voor meer 
info en reserveren op onze website.

Kerstvakantie – Winterritten
Geniet in winterse sferen van de feestelijk versierde en heerlijk 
verwarmde trein.

Dienstregeling Geel - Fahrplan Gelb

Stadskanaal 10.45 14.00

Bareveld 11.05* 14.20*

Wildervank 11.15 14.30

Veendam     a 11.25 14.40

Veendam 12.00 15.10

Wildervank 12.10 15.20

Bareveld 12.20* 15.30*

Stadskanaal  a 12.40 15.50

*  Halte Bareveld: stopt op verzoek door handopsteken of 
melden aan de conducteur.


