
 

Openingstijden 

Zaterdag en zondag, 10.00-17.00 uur 

(groepen daarnaast ook op afspraak) 

 

Toegangsprijzen 
Per 1-1-2016, wijzigingen voorbehouden 

Volwassenen € 5,00 p.p. 

Kinderen (0-4 jaar)    gratis 

Kinderen (5-12 jaar) € 2,50 p.p. 

Donateurs € 2,50 p.p. 

Groepen* € 5,00 p.p. 

  *min. 12 personen, incl. koffie/thee 

 

Adres- en contactgegevens 

Bezoekadres: Stationsstraat 5, 9636 BA Zuidbroek 

Telefoon: 0598 - 45 05 18 (tijdens openingsuren) 

Secretariaat: Postbus 5, 9636 ZG Zuidbroek 

Telefoon: 0598 - 45 36 96 (na 17.30 uur) 

www.nnttm.nl / info@nnttm.nl 

Medewerker worden! 

Het museum kent uitsluitend vrijwillige medewerkers, 

inclusief het bestuur. De samenwerking verloopt 

daardoor op basis van gelijkheid, inspraak, initiatief, 

verantwoordelijkheid en betrokkenheid. 

 

We kunnen elke vorm van steun goed gebruiken, want 

er is veel te doen. Zowel voor denkers als doeners.  

Als er bezoekers zijn, nemen de mensen van de 

receptie, de catering en de gastheer/-vrouw een 

sleutelpositie in. Voor deze laatste functie is het mooi 

meegenomen als u specifieke belangstelling heeft voor 

treinen en trams, voor andere werkzaamheden is dat 

niet nodig. Buiten de openingstijden zijn er 

verschillende werkgroepen actief voor onderhoud, 

expositie, collectie, PR en overige activiteiten.  

 

Donateur of sponsor worden! 

Het museum draait helemaal op inkomsten van 

bezoekers, donateurs en sponsors. Er is hard geld 

nodig voor de tentoonstellingen, die steeds worden 

aangepast aan de eisen van een modern museum.  

 

Met uw donateurschap kan het museum voor de 

komende generaties behouden blijven. Donateurschap 

is al mogelijk vanaf € 15,- per jaar. U ontvangt vier keer 

per jaar het informatieblad ‘het Tussenstation’.  

 

Bent u als bedrijf geïnteresseerd het museum te 

sponsoren, dan bespreken we graag met u de 

mogelijkheden. Omdat de activiteiten in het museum 

niet alledaags zijn, hebben we regelmatig contact met 

de media. Een mooie gelegenheid om uw bedrijf te 

promoten. Voor informatie kunt u terecht op onze 

website of neem contact op met ons secretariaat. 

 

Digitale Nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de 

activiteiten en de tentoonstellingen, dan graag uw 

aanmelding voor de gratis digitale nieuwsbrief via 

www.nnttm.nl/nieuwsbrief. 

Noord-Nederlands 

Trein & Tram 

Museum 

een uniek museum  
op een unieke locatie 

07.1/16 



Station Zuidbroek 

Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum 

(NNTTM) is gevestigd in het voormalig stations-

gebouw van Zuidbroek, geopend in 1868. Het is het 

enige overgebleven station in zijn soort en is boven-

dien het oudste stationsgebouw van de provincie 

Groningen.  

 

Dit stationsgebouw, een Waterstaat-station, is zo 

goed mogelijk in de oorspronkelijke staat gerestau-

reerd en heeft diverse kenmerkende details uit die 

periode.  

 

Het is een wonder dat het gebouw er 

nog staat. Toen eind jaren ’50 

de bovenverdieping en 

delen van beide 

zijvleugels werden 

afgebroken, had 

het gebouw veel 

van zijn groots-

heid verloren. Gelukkig hebben enkele liefhebbers het 

gebouw van de slopershamer gered en is het nu een 

indrukwekkend, monumentaal pand dat huisvesting 

biedt aan een uniek museum. 

 

Het museum 

In het museum is het Noord-Nederlands verleden van 

treinen en trams, ijzer en stoom, sporen en rijtuigen 

te zien, en alles wat daarmee te maken heeft. In de 

vaste expositie worden onder anderen foto’s en 

tekeningen, kaartjes, kostuums, petten, documenten, 

seinen en technisch materiaal tentoongesteld.  

U ziet dat de tijden enorm veranderd zijn. In de 

vestibule vindt u bijvoorbeeld de prachtig gerestau-

reerde loketten uit de tijd dat er nog geen kaartjes-

automaat op het perron was en er geen OV-chipkaart 

bestond.  

 

In de wachtkamer 3de klasse zijn regelmatig nieuwe, 

interessante wisselexposities, een terugkerend 

bezoek aan het museum waard!   

 

Naast alle informatie die u op de tekstpanelen 

kunt lezen is er een`interactieve digitale rond-

leiding en willen onze medewerkers u graag 

meer uitleg geven.  

 

Moe geworden? Dan kunt u zittend op 

een echte treinbank naar een film kijken 

of wat in het museumcafé drinken. 

 

De collectiezolder 

U bent elke eerste zaterdag van de maand welkom op 

de collectiezolder. Dat is in de meeste musea 

verboden terrein! Alle voorwerpen, ook de nieuwe 

schenkingen van verzamelaars of hun erfgenamen, 

worden hier gecatalogiseerd. De collectiezolder in dit 

oude pand is alleen bereikbaar met de trap. 

 

Multifunctionele ruimte  

Waar eens de stationschef woonde, is nu een ruime, 

lichte zaal, voorzien van alle multimedia en een 

moderne keuken.  De zaal is te huur voor diverse 

gelegenheden. Als u speciale wensen heeft, dan helpen 

we u graag.

Officiële trouwlocatie   

Het station is door de gemeente Menterwolde als 

officiële trouwlocatie aangewezen. Lijkt het u passend 

om uw huwelijk in een statig, fotogeniek gebouw te 

laten voltrekken, neem dan contact met ons op. 

 

Kinderen 

De muizen Treinie en Trammie hebben 

vroeger in het station gewoond. Door 

hun sporen op de vloer of op de 

vensterbank te volgen, kunnen 

kinderen vanaf plm. 7 jaar vragen 

beantwoorden en het muizenholletje 

vinden.  

 

Basisscholen 

Voor klassen van de basisschool is er een speciaal 

programma en een lesbrief. 

 

Modelspoorbaan 

Elk tweede volle weekend van de maand laat de 

Model Rail Groep Veendam u graag haar grote 

modelbaan zien, op de tussenverdieping.  

 

Bereikbaar en toegankelijk 

Al vele jaren stoppen de treinen tussen Winschoten en 

Groningen voor de deur en sinds 2011 ook de treinen 

tussen Veendam en Groningen.  

 

Om bij het NNTTM te komen is de auto een goed 

alternatief. Er is voldoende parkeergelegenheid bij het 

museum. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelen en 

er is een lift.  

The Northern Netherlands Train & Tram Museum is located in the former station building of Zuidbroek, 

which was opened in 1868. This station is the only surviving 'Waterstaat' (Department of Public Works) 

station of this type, and the oldest station in the province of Groningen. Through the efforts of a large group of 
volunteers the property was saved from demolition and is now a monumental building with a unique museum 
dedicated to the history of railways and tramways in the northern Netherlands.  

Much of the information in the museum is also available in English. 

Das Noord-Nederlands Trein & Tram Museum befindet sich an der Eisenbahnstrecke Groningen-Leer im 

1868 vollendeten ehemaligen Bahnhof von Zuidbroek. Er ist der einzig übriggebliebene Waterstaats-

Bahnhof dieses Typs und der älteste in der Provinz Groningen. Durch den unbeirrten Einsatz engagierter Bürger 
konnte das Gebäude vor dem Abriss bewahrt werden und beherbergt als Baudenkmal nun ein einzigartiges Museum 
über die Geschichte der Eisenbahnen und (Überland)Straßenbahnen im Norden der Niederlande. 

Gut zu wissen: viele der Texte zu den Objekten und zur Geschichte sind in deutscher Übersetzung verfügbar.  


