
Na aankomst in Nossen is 861.004 
afgekoppeld en op spoor 4 gezet. 
Met loc 861.003 als duwloc rijdt de 
trein langs Stq 1 naar het Tanklager.



BRUTE DIESELTRACTIE 
RONDOM NOSSEN

OUD EN 
NIEUW
Op 1 april 2018 heeft de Duitse tak  

van het van oorsprong Zweedse bedrijf  
Hector Rail het tankwagentransport  
van raffinaderij Stendell in Schwedt/

Oder naar het Tanklager Rhäsa bij  
Nossen overgenomen van DB Cargo.  

Voor het vervoer van Coswig naar Rhäsa 
nam Hector Rail vijf Vossloh-diesellocs 

type Di 6 in dienst.

Fotogenieke  
mix van

B ij het Tanklager Rhäsa - opslagcapaciteit 
186.000 m3, eigenaar Varo Energy Tank- 
storage - wordt door tankauto’s dagelijks 
zo’n 3500 ton aan brandstoffen opgehaald. 

Varo heeft in Europa 47 terminals en 240 tankstations. 
Naast de treinen van Stendell in Schwedt/Oder kent 
het depot LPG-vervoer. Het depot is eindpunt van het 
brandstofvervoer via de spoorlijn Coswig – Nossen 
waarvan de geschiedenis teruggaat tot december 1860,  
toen Meißen via een nevenlijn uit Coswig op de Leipzig- 
Dresdener Eisenbahn (LDE) werd aangesloten. In die 
tijd ontstond het plan een tweede spoorlijn tussen 
Leipzig en Dresden te bouwen. In 1865 begon LDE met  
de bouw van de spoorlijn Coswig - Nossen - Borsdorf. 
Het tracé zou van Borsdorf (bij Leipzig) langs de rivier 
Freiberger Mulde via Döbeln en Meißen lopen en aan-
sluiten op het spoor bij Coswig. Nadat de concessie 
op 16 januari 1866 werd gegund, kon, na het baanvak 
Borsdorf - Döbeln, op 22 december 1868 het laatste 
deel tussen Nossen en Meißen worden opgeleverd.  
De LDE verzorgde de treindienst tot het bij de nationa- 
lisatie op 1 juli 1876 in de Königliche Sächsischen 
Staatseisenbahn werd ingelijfd.
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NOSSEN
Het eerste station in Nossen was een houten gebouw. 
In 1873 werd het emplacement uitgebreid met meerdere 
(rangeer)sporen en kwam er een representatief stenen 
gebouw dat later werd uitgebreid. In de hoogtijdagen 
bestond het emplacement uit negen hoofd- en vijftien 
rangeersporen en vier perrons. Op perron één werden 
de treindiensten van de Zellwaldbahn (van Nossen naar 
Moldava in Tsjecho-Slowakije, in 1977 opgeheven) 
afgehandeld. De perrons twee en drie waren voor de 
Zweite Leipzig-Dresdner Eisenbahn en nummer vier  
voor de treindienst Nossen - Riesa (gesloten in 2007). 
Sinds 2018 wordt gewerkt aan de heropening van dit  
traject voor goederenvervoer en toeristische trein-
diensten. Op dit moment is de lijn tot Ziegenhain in 
bedrijf. Toen in 1899 de 750 mm-lijn Freital - Pot-
schappel - Nossen in bedrijf kwam, werd ten zuiden 

van het station een extra perron gebouwd met daarbij 
een locomotiefloods en goederenperron. Het normaal- 
spoor beschikte al over een grote ringloods met 
twaalfmeterdraaischijf. In 1915 werd de ringloods tot 
twaalf eenheden uitgebreid en de draaischijf vervangen 
door een twintig meterversie.

WO II
Na de Tweede Wereldoorlog werd in het kader van 
Reparationsleistungen het tweede spoor van het  
dubbelsporig traject opgebroken en naar de Sovjet- 
Unie overgebracht. Dat tweede spoor keerde in 1981 
terug tussen Meißen en Coswig. In de DDR-tijd reden 
de treinen in een zogenaamde ringdienst; doorgaande  
goederentreinen werden over de hoofdlijn via Riesa  
in de richting Dresden en via Döbeln geleid en via 
Meißen voor de richting Leipzig. Wat tientallen jaren 
voor onmogelijk werd gehouden, gebeurde in november 
1989. De Muur viel en Oost- en West-Duitsland werden 
niet veel later tot één land herenigd. De sneltreinen 
tussen Leipzig en Dresden reden weer via Döbeln tot 
hieraan in juni 2001 een einde kwam en op 12 december  
2015 de laatste Regionalbahn tussen Meißen en Döbeln 
reed. Daarmee viel het doek voor het reizigersvervoer 
dat door DB Regio in opdracht van het Zweckverband 
für den Nahverkehrsraum Leipzig werd uitgevoerd. 
Sindsdien is alleen sprake van goederenverkeer en 
een enkele personentrein, veelal met stoomtractie. 
Sinds 2018 zijn er voorzichtige plannen om de trein-

2.

1.

36      Railhobby 432



N

Nossen

Petrotank
Neutrale

Freiberg

Leipzig  

Dresden

Deutschenbora

Miltitz-Roitzschen

Meißen Triebischtal

CoswigTanklager 

Stellwerk 1

Stellwerk 2

N

dienst tussen Döbeln en Meißen te reactiveren. De 
deelstaat Saksen heeft tot 2024 een bijdrage € 3 mio 
per jaar toegezegd, maar dit is voor de exploitatie van 
een lijndienst niet toereikend.

HUIDIGE SITUATIE STATION  
NOSSEN
Perron 1 - hier stopte de Zellwaldbahn - is niet meer 
bruikbaar, maar de andere perronsporen wel. Het eiland- 
perron met de sporen 3 en 4 is sinds 1909 via een tunnel 
bereikbaar. Het stationsgebouw is aan renovatie toe, 
maar straalt een authentieke sfeer uit. Het Saksische 
Stellwerk voor het bedienen van de wissels en seinen  
is nog in gebruik. Van het smalspoor resteren de loc- 
loods en een deel van het perron; de rails bij het 
stationsgebouw zijn verwijderd. Sinds 1992 wordt de 
ringloods door museumbedrijf IG Dampflok Nossen 
gebruikt. Er worden naast de eigen (stoom)locomotieven 
ook locs van Wedler Franz Logistik (WFL) onderhouden 
en gestald. IG Dampflok beschikt over onder meer 
stoomloc 52 8047 en dieselloc 110 101. Voor het  
goederenvervoer zet WFL een aantal Ludmilla’s en elocs 

1.   De 861.004 en 005 passeren met een diesel  
gevulde ketelwagentrein de voormalige haltestelle 
Miltitz-Roitschen. Alle foto’s zijn genomen op  
6 september 2019, tenzij anders vermeld.

2.   De ketelwagentrein nadert het in 1899 gebouwde 
Stellwerk 2 van het gehucht Deutschenbora.

3.   De treindienstleider is per auto naar Miltitz- 
Roitschen gereden om de spoorbomen en het 
inrijsein te bedienen.

4.   De spoorlijnen in en rond Nossen met noord- 
westelijk van Nossen het Tanklager Rhäsa.

5.   De huidige situatie van het emplacement Nossen.

4.

3.

5.
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in; het is ook eigenaar van enkele stoomlocomotieven, 
waaronder de legendarische 18 201 en twee locs BR 
3510. De baanvakken Riesa - Nossen en Döbeln Hbf - 
Meißen worden sinds 2014 beheerd door de in 2008 
opgerichte Nossen-Riesaer Eisenbahn Compagnie 
(NRE). Het stationsgebouw van Nossen is in 2012 door 
de NRE gekocht. Het huurcontract voor de infrastruc-
tuur met DB Netz heeft een looptijd van dertig jaar.

DIENSTUITVOERING NRE
Nadat NRE het beheer over de spoorlijn Coswig -  
Nossen - Rhäsa had overgenomen, werd het bedrijf 
verantwoordelijk voor de dienstuitvoering op en veilig- 
heid van het baanvak. Het traject tussen Coswig en 
Meißen-Triebischtal, waar S-Bahntreinen van DB Regio 
rijden, valt nog onder het beheer van DB. Vanaf km 
92.820 wordt de bediening van de wissels en seinen 
met Saksische Stellwerke uitgevoerd waarbij de trein-
dienstleider met de auto voor de trein naar de volgende 

bedienpost uitrijdt. De snelheid van de treinen is 
daardoor erg laag. Op station Nossen pakt de trein-
dienstleider de fiets naar Stellwerk 1 of 2 om de seinen 
en wissels te bedienen. Voor de graantreinen die sinds  
2014 door NRE worden gereden zijn 25 Tadgs gehuurd.  
Het graan wordt geladen bij het voormalige station 
Strabach en gaat via Nossen naar Coswig en verder met 
elektrische tractie naar de Oostzeehaven Vierow. Na 
renovatie in het Litouwse Daugavpils nam NRE begin 
2020 diesellocomotief 132 426 (ex-DB Cargo 232 426) 
in dienst. De loc, geschilderd in het kleurenschema 
waarmee zij bij de Deutsche Reichsbahn in dienst kwam, 
wordt ingezet voor graan- en werktreinen en ’s winters 
om de spoorlijn begaanbaar te houden. De machine 
kan door andere vervoerders worden gehuurd.

LOCOMOTIEVEN IN NOSSEN
Bahnbetriebswerk (Bw) Nossen bood onderdak aan 
stoomlocomotieven zoals de Saksische Reihen V en VIII  

DE SERIE DI 6 WAS BEDOELD  
VOOR DE NORDLANDSBANEN EN 

DE RØROSBANEN

6.
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DI 6.664
Een inkijkje in de levensloop van de Di 6.664 
laat zien dat deze serie een turbulente inzet 
kent. De loc werd op 29 maart 1996 aan de 
NSB geleverd en pas op 1 december dat jaar  
in dienst genomen. Toen de machine in de 
zomer van 1997 door brand werd beschadigd 
ging zij terug naar Siemens. In 1998 werd de 
Di 6.664 door Siemens ingezet als testloco-
motief voor doorgevoerde modificaties en in 
1999 als prototype voor de toelating tot het 
Duitse spoorwegnet. Tussen 2000 en 2004 
werd zij als DE2650-04 aan CFL en vervolgens 
aan NOB verhuurd. Bijzonder is dat enkele  
Di 6’en alsnog in Noorwegen hebben gereden. 
Zo ook de Di 6.664 die - na de ombouw en 
hernieuwde toelating voor Noorwegen - in 
2008 als DE2700-04 naar CargoLink in 
Drammen ging voor inzet in autotreinen (net 
als de DE2700-02 en 09). Tussen 2012 en 
2016 werd de loc onder nummer 10 ingezet bij 
NIAG in Moers (D) en in 2017 als DE2700-04 
bij Holzlogistik und Güterbahn uit Bebra (D). 
Sinds 22 december 2017 is de locomotief in 
bezit van HR als 861.003.

en tijdens en na de Tweede Wereldoorlog de series 52,  
561 en 58. Vanaf 1961 werd in de personendienst veelal 
de Baureihe 2310 en voor goederentreinen de BR 50 
ingezet. Bij het invoeren van de dieseltractie ontving  
het Bw de Baureihen V 60 en V 100. Bw Nossen fun- 
geerde ook als Einsatzstelle voor diesellocs BR 120  
en 132 van andere Bw’s. Tot de sluiting van de lijn voor  
personenvervoer in december 2015 werd met trein-
stellen serie 642 (Siemens Desiro) van DB Regio 
gereden. Voor de brandstoftreinen tussen Coswig en 
Rhäsa maakte DB Cargo gebruik van Ludmilla’s, later 
de serie 261/265 Gravita. 

HECTOR RAIL
In 2018 nam het Zweedse Hector Rail (HR) het ver- 
voer van brandstoffen van Schwedt/Oder naar het  
Tanklager Rhäsa over. HR is gespecialiseerd in het 
vervoer van industriële en bulkgoederen. In opdracht 
van andere vervoerders zoals Veolia levert het de 
tractie voor reizigerstreinen. In Duitsland heeft HR 
een vestiging in Bochum en wordt onder meer gebruik 
gemaakt van elocs serie 162 (ex-DB Baureihe 151),  
serie 241 (Traxx), 242 Taurus en huurlocomotieven. 
Voor het brandstofvervoer zijn vijf diesellocomotieven 
serie DE2700 aangekocht. Deze zijn midden jaren  
negentig door Maschinenbau Kiel (MaK), onderdeel 
van Siemens Schienenfahrzeugtechnik, voor de Norske 
Statsbaner (NSB) gebouwd. In Noorwegen waren ze  
ondergebracht in de serie Di 6.661-Di 6.672 en bestemd  
voor personen- en goederentreinen op de Nordlands-
banen (Trondheim - Steinkjer - Bodø) en de Rørosbanen  
(Hamar - Røros - Støren). De serie Di 6 moest samen 
met de twintig eveneens bij MaK bestelde Di 8-loco- 
motieven de 35 Nohab-locomotieven serie Di 3  
vervangen. Door productieproblemen arriveerden  
de eerste locs pas in maart 1996 - ruim een jaar na  
de afgesproken leveringsdatum - in Noorwegen. Al 
snel bleken er problemen te zijn. Een te hoog brand-

6.   De trein is op spoor 1 van het Tanklager Rhäsa  
neergezet, waarna locomotief 861.005 is  
omgelopen en wordt opgewacht door 861.003. 
LPG-wagens worden achter het hek op spoor 4 
afgehandeld.

7.   Hector Rail 861.005 en 861.004 passeren de 
brug over de Freiberger Mulde.

8.   NSB Di 6.668 + Di 3.303 met trein 5792 van 
Bodø naar Trondheim staat op station Mo i Rana 
te wachten op de tegentrein, 13 februari 1997. 
(foto Øyvind Svärd)

7.

8.
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HR-nummer UIC-nummer Naam Vossloh-nr. Fabrieksnr. ex-NSB
861.001 92 80 1251 011-3 Thor DE2700-11 30015 Di 6.671
861.002 92 80 1251 008-9 Hulk DE2700-08 30012 Di 6.668
861.003 92 80 1251 004-8 Popeye DE2700-04 30008 Di 6.664
861.004 92 80 1251 007-1 Obelix DE2700-07 30011 Di 6.667
861.005 9 280 1251 009-7 Shrek DE2700-09 30013 Di 6.669

stofgebruik, te licht uitgevoerde draaistellen, te hoge 
spoorbelasting bij acceleratie en remmen, oververhit-
ting van de hoofdgenerator en scheuren in de wielen. 
Di 6.664 werd door een verkeerd gemonteerd uitlaat- 
systeem deels door brand verwoest. Omdat veel 
mankementen niet eenvoudig waren te verhelpen, is 
de koop in 1999 teruggedraaid en gingen de eerste 
machines op 20 mei 1999 per schip naar Hamburg.  
De twaalf locomotieven zijn gemodificeerd en naar 

Dispolok overgegaan, de leasepool van Siemens, later 
samengevoegd met MRCE. Ze zijn verhuurd aan  
Cargolink, de Luxemburgse spoorwegmaatschappij CFL  
en CTL Logistik. In november 2003 werden ze aan 
Vossloh verkocht en omgenummerd in de serie DE2700 
en onder meer door de Nord-Ostsee-Bahn (NOB)  
ingezet op de Marschbahn voor de personentreinen 
tussen Hamburg en Westerland (Sylt). Momenteel 
heeft RDC Autozug voor de autotreindienst Niebüll - 
Westerland de DE2700-02 en 03 in dienst. Meestal 
staan ze reserve voor de twee diesel-Vectrons. Bij HR 
zijn de locs in de serie 861 (UIC-serieaanduiding 251) 
ingedeeld. De vijf locomotieven in dienst van HR zijn 
genummerd 861.001-005. Op 8 april 2018 werd de 
eerste in de HR-kleuren gepresenteerd, DE2700-11 
genaamd ‘Thor’, op 28 juli gevolgd door DE2700-08 
‘Hulk’. Bij HR is het een traditie om locomotieven  
een naam te geven, passend bij het karakter van het 
type. Als er niet genoeg 861’en beschikbaar zijn, wordt 
teruggegrepen op huurlocomotieven, vaak ex-Deutsche 
Reichsbahn. Anderzijds verhuurt HR bij gelegenheid 
ook weleens een loc, zoals aan RDC Deutschland.  
Zo werd een machine gebruikt voor de nachttreinen 
Salzburg - Westerland (Sylt) vanaf Hamburg-Altona  
en als reserve voor autotreinen vanaf Niebüll.
Tot HR de beschikking kreeg over de vijf Di 6-loco- 9.

10.



motieven, werden de brandstoftreinen gereden met 
gehuurde diesellocs, zoals de V 180 en 232. Op  
20 maart 2018 volbracht HR met de 861.003 een test- 
rit met een volle keteltrein helling opwaarts tussen 
Coswig en Nossen. Achter de laatste wagen was zeker- 
heidshalve de 217 012 van Pfalzbahn gekoppeld, maar 
die inzet bleek niet nodig.

PLUKLOCOMOTIEVEN
Voor treinen tussen Coswig en Schwedt/Oder worden  
HR-elocs serie 162 ingezet waarbij voor beladen treinen 
in zuidelijke richting dubbeltractie wordt toegepast. 
De ex-DB 151’en uit de jaren zeventig - er zijn er 170 
gebouwd - zijn voor de zware goederendienst ontwor-
pen. Nadat DB Cargo afscheid van de serie had geno-
men, kwam er in oktober 2020 weer een klein aantal 
in dienst. De BR 151 wordt naast HR en DB Cargo ook 
ingezet door enkele particuliere vervoerders. Naast 
de tien bedrijfsvaardige exemplaren beschikt HR over 
een aantal machines voor het plukken van onderdelen. 
De brandstoftreinen van HR rijden op werkdagen en 
incidenteel op zaterdag. Meestal gaat het om twee 
of drie treinen per dag die in dubbeltractie worden 
getrokken. Tussen station Nossen en het Tanklager 
wordt soms met een locomotief voor en achter gereden. 
Op zondag is er geen treinverkeer en is station Nossen  
niet toegankelijk, tenzij er extra reizigerstreinen rijden.  

9.   Bahnbetriebswerk Nossen met twintigmeter-
draaischijf, nu in gebruik bij WFL en IG Dampflok 
Nossen. 

10.   De trein passeert Stellwerk 2 in Nossen richting 
Coswig.

11.   Hector Rail 162.006 ’Hauser’ (ex-DB 151 066) 
brengt de lege ketelwagens van Coswig naar 
Stendell, Wenböhla.

11.

Daarnaast rijden enkele keren per week korte LPG-trei-
nen naar Tanklager Rhäsa, verzorgd door Usedomer 
Baderbahn en meestal getrokken door een ex-DB Cargo 
V 60 of V 90. Sinds enige tijd vindt er weer cement-
vervoer plaats van Deutschenbora naar Deuna.
Een bezoek aan de 56 kilometer lange spoorbaan kan 
door de diverse vervoerders tot verrassende (foto)
momenten leiden. De spoorlijn voert door een fraai en  
glooiend landschap en ook de klassieke spoorbeveiliging 
biedt verrassende motieven. Het personeel van NRE 
vindt de belangstelling voor het bedrijf leuk - mits 
men zich aan de voorschriften houdt - en geeft graag 
informatie over de treindienst die elke dag anders is. 
Belangstellenden doen er dus goed aan om ’s ochtends 
eerst langs het station in Nossen te gaan.  
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