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deel naar Amsterdam en werd officieel in gebruik gesteld in 
december 1865. Sindsdien staan er al treinreizigers op het per-
ron van Schagen.

Kost gaat voor de baat uit
Decennialang reden er stoomtreinen op deze K-lijn, die tussen 
Den Helder en Amsterdam een lengte heeft van 82 kilometer. 
Prachtige treinen, maar voor de direct omwonenden van het 
station niet altijd plezierig. Bij westenwind viel het allemaal 
nog wel mee, omdat aan de oostkant van het station  (m.u.v. De 
Hoep) voorheen uitsluitend weilanden lagen. Maar op mooie 
zomerdagen met oostenwind kwamen de roetwolken van de 
trein in de straten van Schagen terecht. Bewoners van de Stati-
onsweg, Spoorlaan, Thorbeckestraat, maar ook Regentenstraat 

Halverwege de 19e eeuw kwam de stoomtrein in een hogere 
versnelling. Op veel plaatsen in Nederland werden nieuwe 
trajecten aangelegd. De gemeente Schagen ijverde actief om op 
het nieuwe spoorwegnet te worden aangesloten met een eigen 
station. De ambtelijke inspanningen hadden succes en Schagen 
werd opgenomen in de nieuwe ‘Staatslijn K’ tussen Den Helder 
en Amsterdam. Sterke argumenten om de lijn aan te leggen 
waren de bevoorrading van de marinehaven en het omzeilen 
van de transportstoring als het Noordzeekanaal in de winter was 
dichtgevroren. De uitvoering van het plan duurde lang, omdat 
met het overbruggen van het Noordzeekanaal hoge kosten 
waren gemoeid. Hiervoor werd de Hembrug bij Zaandam in 
1878 opgeleverd (deze is in 1993 vervangen door de Hemtun-
nel). Het traject Den Helder-Alkmaar was eerder klaar dan het 

Over het reizigersstation van Schagen is al veel gepubliceerd. Minder bekend is het zo-
genaamde ‘onderstation’ dat staat naast de spoorwegovergang over de Zuiderweg. Dit 

gebouw uit 1958 heeft alles te maken met het onder draad brengen van de spoorlijn. Of anders 
gezegd; het laten rijden van de treinen op elektriciteit. Het is in 2018 precies 60 jaar geleden  
dat deze ingrijpende en belangrijke ontwikkeling plaatsvond voor de spoorlijn van Schagen.

Op het perron van Schagen spreekt 
burgemeester Wognum (links) met 
Gert Pater van de West-Friese folklore.

De NS-directie kwam op de openingsdag met de 
eerste elektrische trein naar Schagen. Aan boord 
ontvingen zij West-Friese versnaperingen.

Onderstation Schagen 1958

60 jaar
trein onder spanning
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en Dorpen wisten er over mee te praten. Mijn oma mopperde 
vroeger als zij de witte was aan de lijn had hangen en een 
grauwe roetlaag van de trein haar noeste schoonmaakwerk had 
bevuild. Toch was het milieu niet de reden voor de Nederlandse 
Spoorwegen om de stoomtreinen te vervangen door elektrisch 
materieel.

Al voor de Eerste Wereldoorlog werd begonnen met het ‘onder 
draad’ brengen van het Nederlandse spoor. De eerste was de 
Hofpleinlijn in 1908 tussen Rotterdam en Den Haag. De Zuid-
Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij (ZHESM)  

bouwde een eigen elektriciteitscentrale in Leidschendam. 
Economisch gezien was het een geslaagd project. De kosten 
per treinkilometer bedroegen elektrisch slechts 27 cent, tegen 
42 cent op stoomtrajecten. Het elektrificeren van het spoor 
was echter een kostbare investering, waarbij het gezegde ‘De 
kost gaat voor de baat uit’, opgeld deed. De Nederlandse over-
heid hakte de knoop door en besloot mee te investeren in het 
elektrificatieproces. Tegen de hoge eenmalige investeringskos-
ten stonden veel voordelen. Elektrische treinen kunnen sneller 
accelereren en remmen beter dan stoomtreinen. Hierdoor kon 
de frequentie van de treinen omhoog, waardoor de vervoers-
capaciteit op het traject navenant steeg. Ook bleek dat elektri-
sche exemplaren goedkoper in onderhoud waren en minder 
personeel vergden. Kortom, economische voordelen lagen ten 
grondslag aan het beleid om de spoorelektrificatie grootschalig 
ter hand te nemen.

Oorlog remt en versnelt
In de jaren dertig waren vooral tussen de grote steden en het 
zogenaamde ‘middennet’ in Nederland al diverse spoorlijnen 
elektrisch gemaakt. Ook Alkmaar-Amsterdam werd in 1931 
geëlektrificeerd. De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een 
onderbreking van dit moderniseringsproces. Maar deze wereld-
brand was daarna juist een katalysator en zorgde voor versnel-
ling van de investeringen. In de oorlogsperiode waren spoortra-
jecten een belangrijk doel van geallieerde vliegtuigen. Ook het 
station Schagen moest in september 1944 een verwoestende 
luchtaanval ervaren. Toen de kruitdampen in mei 1945 waren 
opgetrokken was het Nederlandse spoorwegnet op veel plaat-
sen in een belabberde conditie. De Nederlandse Spoorwegen 
namen het verstandige besluit om niet alleen te renoveren en te 
repareren, maar waar mogelijk ook gelijktijdig elektrificatie aan 
te brengen. De meeste spoortrajecten moesten immers toch op 
de schop gezien de oorlogsschade. Men maakte van de nood 
een deugd. 

Hierdoor begon na 1945 een indrukwekkend programma van 
elektrificatie. Een groot aantal spoorlijnen werd tussen 1948 en 
1958 voor het eerst onder draad gebracht. In 1958 was ‘onze’ 
Schagen lijn Den Helder-Alkmaar hekkensluiter in dit grote 
moderniseringsprogramma. Daarmee was eind jaren vijftig het 
gehele hoofdspoorwegennet ingericht op elektrisch rijden. Op 

Originele bouwtekening onderstation Schagen uit 1958.

NS-Architect Sybolt van Ravesteyn is 
de man meest rechts op de foto.

Aanbrengen van bovenleiding in 1958 bij Schagen, 
achter de Thorbeckestraat.

Elektrische treinen kunnen 
sneller accelereren en remmen 
beter dan stoomtreinen

In de loop van de jaren zestig wordt het type Plan V (ook wel Materieel ‘64 genoemd) een veel gebruikt treinstel.
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de overgebleven trajecten reden diesellocomotieven en de  Ne-
derlandse stoomlocomotief kon naar het museum. Nederland 
was daarmee het eerste land in Europa dat definitief afscheid 
nam van stoomtreinen. Ook station Schagen was onderdeel 
van deze vooruitstrevende modernisering. Een aantal, vaak 
regionale treintrajecten, volgde na 1958. Zo werd het naburige 
baanvak Heerhugowaard-Hoorn pas in 1975 onder spanning 
gebracht.

Onderstation is grote transformator
Treinen maken gebruik van een andere spanning dan het 
reguliere elektriciteitsnet levert. De bovenleiding krijgt haar 
elektriciteit via een onderstation. In dit station komen twee 
dikke kabels binnen van een netbeheerder met een spanning 
van 10.000 Volt. In 1958 in Schagen kwamen die kabels van het 
PEN (Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland). In het 
onderstation wordt deze 10.000 Volt in eerste instantie getrans-
formeerd naar 1.367 Volt wisselspanning. Maar Nederlandse 
treinen rijden op 1.800 Volt gelijkspanning en kunnen daarmee 
nog niets. De tweede stap in het onderstation is daarom het 
gelijkrichten van de 1.367 Volt wisselspanning naar 1.800 Volt 
gelijkspanning. Het onderstation was indertijd krachtig genoeg ▼

wegovergangen, wissels en seinen. De reden dat de spoorwegen 
de stroomvoorziening op het baanvak in eigen regie wilde 
nemen had alles te maken met operationele betrouwbaarheid. 
Hoewel de stroom in Nederland jaarlijks maar enkele keren 
uitvalt, is die storingsfrequentie voor de spoorwegen te hoog. 
Treinen die stilvallen door uitval van elektriciteit zorgen voor 
veel vertraging en verstoring van de dienstregeling. 

Nog belangrijker is de veiligheid via de seinen. Als deze niet 
werken door stroomuitval, wordt het treinverkeer stilgelegd. 
Het onderstation Schagen levert via de eigen kabel ook de ener-
gie aan bijvoorbeeld de spoorwegovergangen bij De Nes, Hoep, 
Zuiderweg en Bonkelaarsdijk. Er zijn diverse voorzieningen 
getroffen, waaronder accu’s, om bij een grote stroomstoring de 
seinen en overgangen nog enkele uren zelfstandig van elektrici-
teit te kunnen voorzien. Veiligheid gaat voor alles.

Nieuw materieel op de lijn
Met de elektrificatie van het spoor bij Schagen werd de aanblik 
van de treinen compleet anders. De eerste elektrische treinen 
waren van het zogenaamde Materieel ‘40 en Materieel ‘46. In de 
loop van de jaren zestig wordt het type Plan V (ook wel Materi-

om de bovenleiding van 21 kilometer spoortraject op spanning 
te houden, zodat de treinen probleemloos hun energievoorzie-
ning konden betrekken.De reikwijdte van 21 km betekende dat 
er in Den Helder, Schagen en Alkmaar een onderstation moest 
komen. Het gebouw dat in Schagen verrees was een ontwerp van 
Sybolt van Ravesteyn. 

Deze architect heeft veel gebouwen voor NS ontworpen. Het 
onderstation Schagen lijkt sterk op dat van Den Helder, maar 
ook op enkele onderstations die langs de lijn Bergen op Zoom-
Vlissingen werden gebouwd (een spoortraject dat een jaar 
eerder dan Schagen werd geëlektrificeerd). Het meest opval-
lende verschil met haar ‘broertjes’ is dat in Schagen een donkere 
baksteen is gebruikt in tegenstelling tot de andere die een gele 
baksteen hebben. 

Elektriciteit voor spoorwegovergangen en seinen
Het onderstation levert meer dan alleen de energie voor de trein-
stellen. Met de elektrificatie van het spoortraject werd in veel ge-
vallen ook een aparte elektriciteitskabel gelegd langs het baanvak. 
Deze kabel, met een spanning van 3.000 Volt, is de voedingsbron 
voor elektrische apparaten langs het traject. Bijvoorbeeld spoor-

eel ‘64 genoemd) een veel gebruikt treinstel. Tot begin jaren ’80 
rijden er ook nog enkele treinen voor bijzondere gelegenheden. 
Bijvoorbeeld voor dienstplichtig militairen op vrijdag en in het 
weekend speciale verlofgangerstreinen vanuit Den Helder met 
bestemmingen als Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. Op 
donderdagmorgen in de zomer is er voor de West-Friese Markt 
in Schagen een extra trein uit Amsterdam.

In 1993 wordt de oude K-Lijn Den Helder-Amsterdam losgela-
ten en wordt het een onderdeel van de nieuwe intercityverbin-
ding Den Helder-Arnhem/Nijmegen. Het was een ingrijpende 
verandering in de dienstregeling en ook in het treinmaterieel. 
Vanaf dat moment doet de inmiddels vertrouwde ‘dubbeldek-
ker’ zijn intrede op het station van Schagen. 

Herdenkingsplaquette 
opening elektrische 
spoorlijn Den Helder-
Alkmaar op 1 juni 1958.

Spoorwegovergang De Hoep. Deze foto 
is door NS gemaakt op het moment 
van aanbrengen elektrificatie. De kans is 
groot dat de spoorwegovergangen op 
dat moment ook aangesloten werden op 
een eigen stroomvoorziening van NS.

Het onderstation Schagen in 2018.

In dit station komen twee 
dikke kabels binnen van 
een netbeheerder met een 
spanning van 10.000 Volt.
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ProRail opent de deur
Enige jaren geleden is de Nederlandse Spoorwegen opgesplitst 
in diverse maatschappijen. De passagierstreinen zijn van NS 
Reizigers. Het treinonderhoud is de taak van NedTrain. De 
infrastructuur, het spoor zelf, is ondergebracht in het bedrijf 
ProRail. Daaronder valt ook het onderstation Schagen. Aan het 
verzoek van De Kakelepost om meer informatie te krijgen over 
onderstation Schagen werkte ProRail welwillend mee.

Aan de buitenzijde is onderstation Schagen nauwelijks veran-
derd. Opvallend zijn de twee grote Smit transformatoren die 
aan de zijkant staan. Deze transformatoren zetten de 10.000 
Volt wisselspanning om in 1.367 Volt wisselspanning. Rob de 
Jeu, vakdeskundige energievoorziening bij ProRail, kwam naar 
Schagen om de deuren van het onbemande onderstation open 
te doen voor de Historische Vereniging Schagen. 

Originele ramen
Het onderstation Schagen is krachtig genoeg om meerdere 
treinstellen gelijktijdig te doen vertrekken. De twee transfor-
matoren hebben voldoende capaciteit om elk 4.000 kW te 
leveren. Een trein gebruikt namelijk veel energie om uit stilstand 
in beweging te komen. Is de trein eenmaal op dienstsnelheid 
gekomen dan trekt deze veel minder vermogen uit de boven-
leiding. Door de groei van het treinverkeer zijn inmiddels extra 

onderstations verrezen bij Anna Paulowna en Zijperdijk.
Opvallend in Schagen zijn de drie grote vierkante ‘schoorstenen’ 
op het dak. Hierin zitten ventilatoren die automatisch starten 
als de temperatuur binnen te hoog oploopt. Het proces in het 
gebouw produceert namelijk warmte en op warme dagen kan 
de binnentemperatuur te hoog oplopen. De Jeu legt uit dat de 
oorspronkelijk apparatuur in het gebouw sinds 1958 volledig is 
vervangen. Van tijd tot tijd worden apparaten vernieuwd. We-
gens innovatie in de techniek zijn de vervangers vaak kleiner van 
omvang dan hun voorgangers, waardoor het interieur (ondanks 
de grotere elektriciteitscapaciteit) inmiddels ruim bemeten is.

Helaas zijn opstallen rond spoorlijnen tegenwoordig geregeld 
het doelwit van vandalen. Het onderstation Den Helder verloor 
om die reden al haar ramen en is nu als een bunker geblindeerd. 
Onderstation Schagen ontkwam ook niet aan enig vandalisme, 
maar van de oorspronkelijke ramen uit de nieuwbouw is nog 
zo’n 70% in originele staat. Ze zijn niet geblindeerd en geven 
binnen een goede indruk van de mooie lichtinval zoals architect 
Van Ravesteyn het oorspronkelijk bedoeld heeft. ProRail geeft 
aan dat onderstation Schagen na zestig jaar nog altijd aan alle 
eisen voldoet en dat sloop of nieuwbouw vooralsnog niet is te 
verwachten. ■

Met dank aan: ProRail en het Utrechts Historisch Archief.

Zo zag de apparatuur in het onderstation er in 1958 uit. 
Alles is inmiddels vervangen door modernere apparaten.

Interieur van het onderstation op dit moment. 
Goed zichtbaar zijn de fraaie raampartijen.




