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UITBREIDING ZAKELIJKE RUIMTES
De afgelopen jaren heeft het Spoorwegmuseum de 
zakelijke ruimtes flink vernieuwd. Museumrestaurant 
De Remise kreeg een complete metamorfose met een 
nieuw buffet met mogelijkheden voor live-cooking. De 
Expositieruimte werd geschikt gemaakt voor plenaire 
bijeenkomsten voor maximaal 300 personen en werd 
uitgerust met vaste audiovisuele middelen. De voorma-
lige stationschefwoning van Bilthoven werd verplaatst en 
opnieuw opgebouwd op het museumterrein. Het museum 
kan met deze nieuwe ruimtes grotere groepen bedienen 

met uitgebreide dagprogramma’s, de mogelijkheden voor 
bedrijven zijn hiermee behoorlijk uitgebreid. Want in het 
antieke Maliebaanstation blijven de klassieke wachtruimtes 
beschikbaar voor meetings en vergaderingen. Een groot 
pluspunt van deze vele verschillende ruimtes is de moge-
lijkheid, na een grote plenaire sessie, met kleinere groepjes 
door het museum verspreid workshops te doen.

VERGADEREN IN EEN OUDE STATIONSCHEFWONING
Een verrassend pareltje in het aanbod is het Strikkershuis, 
de voormalige stationschefwoning van station Bilthoven. 
De stationschefwoning in Bilthoven moest in 2015 wijken 
voor de aanleg van een tunnel. Het huisje werd steen voor 
steen afgebroken en weer opgebouwd op het museumter-
rein in Utrecht. De woning is vernoemd naar de eerste 
stationschef Heinrich Strikkers die er van 1900 tot 1932 
gewoond en gewerkt heeft. Het huisje is geschikt gemaakt 
als vergaderlocatie en aangekleed met prachtige foto’s en 
objecten uit de collectie van het museum. De historische 
uitstraling in combinatie met de moderne faciliteiten maakt 
het tot een perfecte vergaderlocatie tot twintig personen.
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Het Spoorwegmuseum is een druk bezocht museum, 
jaarlijks komen meer dan 400.000 bezoekers genieten van 
de treinen en hun verhalen. Dat het Spoorwegmuseum 
ook groeit als vergaderlocatie is misschien minder bekend. 
Steeds meer bedrijven benutten de verschillende zakelijke 
mogelijkheden van het museum. Want er is van alles 
mogelijk, van vergaderingen voor 20 personen tot grote 
bedrijfsfeesten voor groepen tot 3.000 personen. 

Het Spoorwegmuseum, unieke 
locatie in hartje Utrecht
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VEEL SFEER IN DE EXPOSITIERUIMTE
We zien elkaar onder het blauwe bord! 
Voor iedereen die wel eens met de trein 
reist klinkt dit bekend in de oren. Het grote 
blauwe informatiebord van Utrecht CS 
hangt tegenwoordig in de Expositieruimte 
van het Spoorwegmuseum. Sinds kort is 
deze ruimte ook te huur voor zakelijke bij-
eenkomsten. Afspreken onder het blauwe 
bord behoort dus weer tot de mogelijk-
heden! Naast het blauwe bord staat een 
machtige stoomlocomotief, de ‘Longmoor’. 
Deze historische locomotief werd tijdens 
de Tweede Wereldoorlog ingezet om de 
geallieerde troepen te bevoorraden. Samen 
creëert dit een prachtige ambiance voor een 
zakelijke bijeenkomst. De Expositieruimte is 
geschikt voor groepen van 300 personen en 
is volledig toegerust met alle audiovisuele 
middelen. Groot scherm, beamer, micro-
foons, speakers, alles is standaard aanwezig. 
Dat maakt het makkelijker en goedkoper om 
van de Expositieruimte gebruik te maken. 
Eerder sloot het museum met een grote gla-
zen wand de doorloop naar de museumhal 
af. Hierdoor worden zakelijke bijeenkomst 
niet meer gestoord door nietsvermoedende 

museumbezoekers. De zaal is makkelijk 
te combineren met andere ruimtes in het 
museum, een bijeenkomst krijgt in deze 
setting altijd een bijzondere sfeer mee.

RONDLEIDING OF TENTOONSTELLING 
Een extra voordeel van een zakelijke bijeen-
komst in het Spoorwegmuseum is dat ook 
de andere kant van het museum ontdekt kan 
worden. De rondleiders van het museum 
weten alles te vertellen over de treinen en 
hun geschiedenis. Het biedt de mogelijkheid 
om tussen de bedrijven door een ontspan-
nende doch leerzame wandeling te maken 
langs de kroonjuwelen van het museum. 
Ook de attracties zijn de moeite waard, 
zoals de Vuurproef of de Grote Ontdekking. 
Tevens zijn er regelmatig tentoonstellin-
gen in het museum, vanaf 26 mei over 50 
jaar NS huisstijl. In ‘Baanbrekend Design’ 
toont het museum de ontwikkeling van de 
huisstijl van NS, van het gevleugelde wiel 
naar het bekende blauwe NS-logo en de gele 
kleur van de treinen. De tentoonstelling 
is tot 28 oktober 2018 te zien, interessante 
voor een bezoek tussendoor. Daarnaast 
blijft het Spoorwegmuseum vernieuwen 

in de vaste opstelling. Op 4 juli opent het 
Modellenmagazijn, hier neemt het museum 
de bezoeker mee naar de magische wereld 
van de modelbouw. In een prachtige ruimte 
word je langs de verhalen geleid van de vele 
verschillende treinmodellen, die vaak al 
decennia tot de collectie van het museum 
behoren. Hierbij is er niet alleen aandacht 
voor de modellen zelf, maar ook voor de 
mensen achter de modellen. Wie waren 
hun bouwers en bedenkers, en wie zijn de 
bewonderaars en bezitters? Getoond worden 
vele unieke modeltreinen, van fabrieksmo-
dellen en zelfbouwlocomotieven tot stokoud 
speelgoed en unieke verzamelobjecten. Het 
Modellenmagazijn brengt deze prachtige 
collectie op een speelse manier tot leven.

De afdeling reserveringen van het Spoorwegmuseum 

helpt u graag met het samenstellen van een geschikt 

programma. Meer informatie is ook te vinden op 

www.spoorwegmuseum.nl (T: 030-2306289 of 

sales@spoorwegmuseum.nl). 
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