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1. Inleiding 
 

In 1878 werd het dankzij de Locaalspoor- en tramwegwet mogelijk om ook spoorwegen 

te kunnen aanleggen waaraan minder hoge eisen werden gesteld op het gebied van 

beveiliging (spoorwegovergangen hoefden niet bemand te zijn) en maximale aslast. De 

maximumsnelheid op een locaalspoorweg was wel lager, maximaal 30 km per uur. Door 

de minder hoge eisen was de aanleg goedkoper, zodat de locaalspoorweg een nieuwe 

spoorcategorie werd tussen de bestaande categorieën hoofdspoorweg en tramweg in. 

Locaalspoorwegmaatschappijen schoten na 1880 als paddenstoelen uit de grond om 

gebieden te ontsluiten die te dunbevolkt zijn voor de aanleg van een hoofdspoorweg. In 

1879 werd in Zwolle het Veluwsch Locaalspoorwegcomité in het leven geroepen. Dit 

leidde tot de oprichting van de Nederlandse Locaalspoorweg Maatschappij. 

De exploitatie werd veelal overgedragen aan grote spoorwegmaatschappijen als de  

Staatsspoorwegen (SS) of de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM). In de 

jaren dertig van de twintigste eeuw werden de meeste locaalspoorwegen al weer 

gesloten omdat ze de hevige concurrentiestrijd met de bus verloren hadden. Sommige 

lijnen zijn omgezet in hoofdspoorwegen. Tot 2005 was vrijwel het gehele Nederlandse 

spoorwegnet 'hoofdspoorweg' en was de verouderde locaalspoorwegwetgeving in onbruik 

geraakt.  
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2. Geschiedenis 
 

In 1876 werd Paleis Het Loo aangesloten op de Oosterspoorweg. Het paleis was via de 

zogenaamde Loolijn rechtstreeks per spoor vanuit Amsterdam te bereiken.  

Het begon allemaal in 1875 toen een viertal heren, Mr E.FJ. Weerts, burgemeester van 

Epe, E. Vas Visser uit Heerde, M. Wolff uit Amersfoort en H.C. van der Houven van Oordt 

uit Apeldoorn, het initiatief namen tot de oprichting van een spoorwegmaatschappij. Op 

30 september 1880 werd de ‘Nederlandsche Locaal Spoorweg-Maatschappij’ opgericht. 

Deze maatschappij legde vanuit Apeldoorn verschillende spoorlijnen aan. In 1881 

verleende Koning Willem III de maatschappij het predicaat ´Koninklijk´ en in 1882 

begon men met de bouw van de spoorlijn die Apeldoorn zou verbinden met Zwolle. 

Daarbij werd, met toestemming van de koning, gebruik gemaakt van de bestaande 

Loolijn; de verbinding van het paleis Het Loo die ten westen van het Apeldoornse station 

aansloot op de Oosterspoorweg. (Amsterdam- Zutphen) 

Even voor het paleis takte de lijn af richting Vaassen, Epe en Hattem. Bij Hattemerbroek 

sloot de spoorlijn aan op de zogenaamde Centraalspoorweg van de NCS (Nederlandsche 

Centraal-Spoorweg-Maatschappij). De KNLS kon zo gebruikmaken van de bestaande 

spoorbrug over de IJssel.  

De Baronnenlijn 

Overzicht netwerk van spoorwegen 

in Nederland. 

Rood: huidige spoorlijnen 

Oranje: verdwenen spoorlijnen 
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Op 25 augustus 1887 kon de opening van het baanvak Apeldoorn - Hattem uitbundig 

gevierd worden. De treinen reden tot een tijdelijk station bij het NCS-station 

Hattemerbroek. In 1889 werd de spoorlijn hier aangesloten op de NCS-lijn naar Zwolle. 

De treindienst werd geëxploiteerd door de HSM. 

De lijn krijgt pas later de bijnaam 'het Baronnenlijntje' vanwege de vele adellijke 

burgemeesters langs het traject. Boeren en burgers konden met de trein naar de 

markten in Apeldoorn en Zwolle of naar de Oosterspoorweg (Apeldoorn - Amsterdam). 

Daarnaast werden de boeren en de kleine industrieën langs de lijn van grondstoffen 

voorzien en konden hun producten er mee afgevoerd worden. Later kwam daar nog 

mijnhout van de Veluwe bij. Het verkeer was in het begin nog aarzelend. Drie keer per 

dag reed er een stoomtreintje. 

In 1913 werd de spoorlijn vanaf Hattem verlengd naar Kampen Zuid. Dit laatste stukje 

spoor bleek echter erg onrendabel en werd al in 1933 gesloten. Het personenvervoer op 

de lijn Apeldoorn - Zwolle werd op 8 oktober 1950 gestaakt vanwege de concurrentie van 

de bussen die wel in het centrum van de diverse plaatsen stoppen. Het traject Heerde - 

Wapenveld werd hierbij direct geheel buiten dienst gesteld. In 1970 werd het 

goederenvervoer tussen Wapenveld en Hattem beëindigd. De laatste goederentreinen 

tussen Hattem en Hattemerbroek en tussen Heerde en Apeldoorn verdwenen in 1972 van 

de spoorlijn. De rails werden kort daarna opgebroken en verscheept naar Saoedi-Arabië. 

Begin jaren ’80 heeft men nog geprobeerd de lijn weer in gebruik te nemen. Er werd een 

uitgebreid onderzoeksrapport opgesteld. Twee wethouders van de gemeente Apeldoorn 

hebben als publiciteitsstunt nog een wandeltocht langs het tracé gehouden, maar het 

heeft uiteindelijk niet geleid tot de heropening van de Baronnenlijn.  

Tegenwoordig is een groot deel van het 

oude spoorwegtracé geasfalteerd en in 

gebruik als fietspad. 

Het personenvervoer op het traject 

Apeldoorn - Zwolle werd na het opheffen 

van de spoorlijn overgenomen door de 

bussen van de VAD. Sinds december 

2010 verzorgt de Veluwelijn van Syntus 

het openbaar vervoer op dit traject. In 

2012 is het 125 jaar geleden dat het 

‘Baronnenlijntje’ werd geopend. 

 

Tijdens de 2e wereldoorlog (1940-145) 

 

Bombardement 

Soms kwam het gevaar van de oorlog erg dichtbij. Toen de spoorlijn bij wattenfabriek de 

Utermöhlen door de geallieerden werd gebombardeerd, werd één van de vier huizen (het 

huis dat het dichtst bij het spoor lag) aan de Zwarteweg geraakt. Gelukkig waren de 
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bewoners op dat moment niet thuis en is er dus ook niemand gewond geraakt of gedood. 

Het huis werd later niet meer opgebouwd. De bewoners werden ondergebracht bij 

familie.    

Herstel regionale infrastructuur 

De eerste 'trein' werd eind juli 1945 al gesignaleerd, nou ja, trein. Het was een 

locomotief met een aanhang van goederenwagons en een kraanwagen - om een 

ontspoorde locomotief bij Heerde weer in het rechte spoor te brengen. Anderhalve 

maand later werd het volledige herstel van de spoorlijn Arnhem-Hattemerbroek gemeld, 

maar er werd fijntjes aan toegevoegd: “het wachten is nu alleen nog maar op rollend 

materiaal... Bij Werkspoor werkt men met alle kracht aan het herstel van een Diesel-

treinstel voor dit traject: Wat comfort betreft, zullen we er dus op vooruitgaan!”   

Ongelukken 
Ondanks dat de treinen op de Baronnenlijn niet zo hard reden gebeurden er door de 

jaren heen toch een aantal ongelukken. Hiervan zijn krantenartikelen en zelf enkele 

foto’s van bewaard gebleven. 

Vaassen, 1 november 1905 
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3. Stations en gebouwen 
 

Langs de spoorlijn werden voornamelijk de standaardstations van de KNLS gebouwd. Het 

Loo kreeg in 1886 een uniek ontwerp. In Apeldoorn en Hattemerbroek werd 

gebruikgemaakt van de bestaande stations van respectievelijk de HSM en de NCS.  

Epe, Heerde en Hattem kregen grote stationsgebouwen van het type 1e klasse. In 

Vaassen werd een standaard stationsgebouw 2e klasse gebouwd. Emst en Wapenveld 

kregen een stationsgebouw 3e klasse. Kampen Zuid kreeg in 1913 een stationsgebouw in 

de stijl die bij de HSM gebruikelijk was. Dit gebouw werd na ruim twintig jaar alweer 

gesloopt.  

De stations van Apeldoorn en Zwolle zijn nog steeds in gebruik. De stationsgebouwen 

van de Baronnenlijn zijn met uitzondering van het stationsgebouw van Vaassen, na de 

sluiting in het begin van de jaren '70, gesloopt.  

Overzicht stations en haltes langs de spoorlijn Apeldoorn - Zwolle 
• Station Apeldoorn:   1875, HSM, uniek ontwerp 

• Halte/station Het Loo:  1886. gesloopt in 1964, ontwerp van Bogaerts 

• Halte Wenum:  baanwachterswoning 

• Station Vaassen:   1886, type KNLS-2e klasse 

• Halte Emst:   1886, type KNLS-3e klasse, gesloopt in 1974 

• Station Epe:    1886, type KNLS-1e klasse, gesloopt in 1969 

• Halte/station Heerde:  1886, type KNLS-1e klasse, gesloopt in 1960 

• Halte/station Wapenveld:  1886, type KNLS-3e klasse, gesloopt in 1970 

• Halte Berghuizen:  1887, baanwachterswoning, gesloopt in 1950 

• Station Hattem:   1886, type KNLS-1e klasse, gesloopt in 1977 

• Halte/station Hattemerbroek: 1863, NCS, gesloopt in 1970 

• Station Zwolle:   1866, type SS-1e klasse 

• Kampen Zuid:   1913, HSM, gesloopt in 1935 

In de loop der jaren zijn de stationsgebouwen vergroot door aan- en opbouwen waardoor 

een verscheidenheid aan gebouwen ontstond. Daarnaast werden bij Epe en Heerde 

goederenloodsen gebouwd, ook volgens een eigen ontwerp. Tenslotte was er in Hattem 

vanaf het begin een locdepot met locloods en aanverwante bouwsels (sluiting in 1923). 

De dienstwoningen, afkomstig van 1 tekening, stonden volgens tekening of in 

spiegelbeeld langs de lijn. Dit was bepaald doordat het gebouwtje of links of rechts van 

het spoor stond. 

Langs het voormalige traject van de spoorlijn zijn nog diverse herkenningspunten 

bewaard gebleven. Zo zijn in Apeldoorn beide verbindingsbogen nog te herkennen en in 

gebruik als onverhard wandelpad. Daarnaast staan in de stad nog enkele voormalige 

baanwachterswoningen en is de voormalige spoorlijn herkenbaar als groenstrook. Buiten 

Apeldoorn is bijna het volledige tracé geasfalteerd en in gebruik als fietspad.  
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In Vaassen is het stationsgebouw bewaard gebleven en in zowel Apeldoorn als Epe staan 

nog twee oude baanwachterswoningen.  

 

  

station Vaassen in 1910 station Vaassen nu 

Apeldoorn, baanwachterswoning nr. 1a Apeldoorn, baanwachterswoning nr. 1b 

Epe, baanwachterswoning nr. 7 Epe, baanwachterswoning nr. 8 
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4. Materieel 
 

Diverse typen stoomlocomotieven hebben op de 

Baronnenlijn dienst gedaan. Behalve de 

´Ezeltjes´ (NS serie 6700) - die het op dit 

lijntje lang volgehouden hebben - was het de 

serie 7700 (´Bello´) en daarna de serie 5500 

die het meeste werk verrichtte. Tevens waren 

nog de series 7300 en 7400 op de lijn actief. Na 

1945 verschijnen dan diverse andere typen op 

de lijn, o.a. de serie 1700. 

 

Naast stoomtractie was er ook 

benzine/dieseltractie. Aanvankelijk verschenen 

in de dertiger jaren de motorrijtuigen van het 

type om C 1901-1910 en om BC 1904-1910 op 

de lijn, terwijl na 1945 eerst diesellocs van het 

type 2000 dienst deden gevolgd door de serie 

2400 en in mindere mate de serie 2200. 

 

Voor de reizigersdienst met stoom had men tot 

de oorlog de beschikking over eenvoudige twee-

assige lokaaltreinrijtuigen. Eerst een C 

gecombineerd met een BD, later uitgebreid tot 

een PD-C-C-B combinatie. Het waren echter 

zeer oude rijtuigen. De in 1912 gebouwde fraaie 

lokaaltreinrijtuigen van de HSM werden 

voornamelijk ingezet in de Haarlemmermeer en 

hebben hier dan ook weinig dienst gedaan. Na 

de oorlog verschenen er vierassige 

coupérijtuigen (o.a. afkomstig uit Zweden) op 

de Baronnenlijn. 

De latere goederentreinen werden meestal 

gereden met een dieselloc serie 2400, soms met 

een 2200. Deze treinen reden tussen Apeldoorn 

en Heerde. Tussen Zwolle en Wapenveld reed 

de goederentrein met een dieselloc serie 400. 

Bij Heerde en Wapenveld was het spoor met 

balken afgesloten. Op dit trajectgedeelte reden 

dus geen treinen meer. Behalve één keer per 

jaar de sproeitrein.  
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5. Industrie langs het spoor 
 

Bedrijven en instanties die aangesloten waren op de spoorlijn Apeldoorn-Hattemerbroek: 

Apeldoorn:  

• Paleis ‘t Loo  

Wenum:  

• De watermolen van maalbedrijf van Bree 

Vaassen:  

• Van Lohuizen en Co, later N. V. IJzergieterij 

en Staniolfabriek "Industrie”, nu Vaassen 

Flexible Packaging 

• NV Nederlandsche IJzergieterij Vulcanus 

• Algemene Boeren en Tuinders Bond ABTB, 

nu Welkoop 

• Steenfabriek de Veluwe, later 

chocoladefabriek Venz, nu Droste 

Emst:  

• De Nieuwe molen, later wattenfabriek 

Utermöhlen, nu Groupe Lemoine 

• De Landbouwcoöperatie 

Epe:  

• Slachterijen 

• Margarinefabriek Epox 

Heerde:  

• Van Arks Bakkerijen B.V., nu Bolletje 

• Zeepfabriek de Klok 

Wapenveld:  

• Machinale Papierfabriek Berghuizen bij 

Hattem firma B. Cramer, later 'Stora-Enso  

Berghuizer Papierfabriek 

  

Paleis Het Loo 

Vaassen Flexible Packaging 

Ijzergieterij Vulcanus 

Utermöhlen 
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6. Gegevens 
 

Totale lengte:   36,7 km 

Spoorwijdte:    normaalspoor 1435 mm 

aantal sporen:  gehele lijn: 1 

Aangelegd door:   KNLS (Koninklijke Nederlandsche Lokaal 

Spoorwegmaatschappij Koning Willem III) 

Concessieverlening:  20 januari 1882 

Exploitatie:   HSM (Hollandse (IJzeren) Spoorwegmaatschappij) 

Aanlegduur:     1885 t/m 1887 

Aantal stations en haltes:  10, Station Apeldoorn en station Hattemerbroek horen niet 

    bij deze spoorlijn en zijn niet meegeteld. 

Geopend:   Apeldoorn - Het Loo:   2 juli 1887 

Het Loo - Epe:   2 september 1887 

Epe - Hattem:    21 november 1887 

Hattem - Hattemerbroek:   1 juni 1889 

Opheffing:   personenvervoer   8 oktober 1950 

Gesloten:   Apeldoorn - Heerde:    1972 

Heerde - Wapenveld:   1950 

Wapenveld - Hattemerbroek:  1970 

Huidige status:   gesloten en opgebroken, grotendeels in gebruik als fietspad 

Geëlektrificeerd:  Deze spoorlijn was niet geëlektrificeerd. 

Aangesloten spoorlijnen: 

Bij station Apeldoorn (km 0):spoorlijn Amsterdam - Zutphen (Oosterspoorweg; km 88) 

    spoorlijn Apeldoorn - Dieren (km 22) 

    spoorlijn Apeldoorn - Deventer (km 0), onderdeel van  

    Apeldoorn - Almelo (km 0) 

Bij station Hattem (km 33): spoorlijn Hattem - Kampen Zuid (km 0) 

    spoorlijn Utrecht - Zwolle (km 83)  
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7. Bronnen 
 

• www.wikipedia.org 

• www.trapho.net 

• www.vmc-epe.nl, Veluwse Modelspoor Club 

• www.stationsweb.nl 

 

Deze lesbrief is primair opgesteld voor de leerlingen van de hoogste groepen van het 

basisonderwijs maar is beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de 

geschiedenis van de Baronnenlijn. 

 

In museum Vaassen Historie wordt van 17 mei tot 1 september 2012 een expositie 

gehouden over de geschiedenis van de Baronnenlijn. 

Daarbij is veel fotomateriaal te zien en ook enkele korte films. Van een aantal stations 

zijn schaalmodellen te zien (gemaakt door leden van de VMC). 
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8. Vragen 
 

 

a) Waarom wordt deze spoorlijn Baronnenlijn genoemd? 

b) In welk jaar is de Baronnenlijn geopend en hoeveel jaar is dat geleden? 

c) Waar staat het laatst overgebleven stationsgebouw van de baronnenlijn? 

d) Noem minstens twee bedrijven die op deze spoorlijn waren aangesloten. 

e) Hoe reis je nu met het openbaar vervoer naar Apeldoorn of Zwolle? 
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Museum Vaassen Historie 
Bezoekadres: Dorpsstraat 73 

8171 BM Vaassen (boven de C1000) 

 

Correspondentie: secretaris museum Vaassen Historie 

Hommelbrinkstede 111 

8171 JA Vaassen 

 

Openingstijden: 

Donderdag en vrijdag: 14.00 tot 17.00 uur 

Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur 

Groepen kunnen het museum, op afspraak, ook buiten deze tijden bezoeken. 

 

Internet: www.vaassenhistorie.nl 

Email: info@vaassenhistorie.nl 

 

De expositie over de Baronnenlijn is te zien van 17 mei tot 1 september 2012. 

Daarna komt er een expositie over Ijsselhoeven. 


