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Van majestueuze Koninklijke 
wachtkamers tot industriële 
ruimtes tussen de indrukwek-

kende stoomlocomotieven, het Spoor-
wegmuseum heeft het allemaal. Tijdens 
openingstijden kunt u al een congres or-
ganiseren tot 400 personen met verschil-
lende subzalen. Buiten openingstijden 
en op maandagen kan dit zelfs tot 3.000 
gasten. Een groot pluspunt van deze vele 
verschillende ruimtes is de mogelijk-
heid om na een grote plenaire sessie, met 

kleinere groepjes door het museum ver-
spreid workshops te doen.
 
De museale omgeving en prachtige treinen 
geven uw bijeenkomst of evenement altijd 
een extra beleving. Daarmee biedt het 
Spoorwegmuseum uw gasten een leuke, 
enthousiasmerende plek voor een bijzon-
dere dag. Het museum is centraal gelegen 
in hartje Utrecht met 200 parkeerplaatsen 
voor de deur, de trein stopt tijdens ope-
ningsuren midden in het museum.

Met de hele zaak op een ander spoor? Het 
Spoorwegmuseum neemt u graag mee op 
reis! Er is van alles mogelijk, van vergade-
ringen voor 20 personen tot grote bedrijfs-
feesten voor groepen tot 3.000 personen. 

Mail om vrijblijvend een kijkje te nemen: 

sales@spoorwegmuseum.nl. 
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Ontdek de veelzijdigheid van het Spoorwegmuseum, een museum van 
wereldformaat in het hart van Utrecht. Een museum dat een spannend, 
afwisselend en avontuurlijk dagje uit biedt aan honderdduizenden 
bezoekers per jaar. Het Spoorwegmuseum is tevens een inspirerende locatie 
voor al uw zakelijke bijeenkomsten. Voor uw gasten is een bezoek aan het 
Spoorwegmuseum een feestje op zich!

Met de zaak op 
het juiste spoor! 
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Checklist

•  Centraal gelegen in het midden van 

het land

•  200 parkeerplaatsen op eigen terrein

•  Met de pendeltrein naar het 

museum en stap uit op het station 

midden in het museum

• Unieke zalen met elk een andere sfeer

• Meer dan 15 subzalen

• Geschikt voor 5 tot 3.000 gasten

• Exclusief af te huren

•  Extra beleving door het bezoek aan 

unieke attracties, tentoonstellingen 

en exposities tijdens uw evenement
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Vanaf half december doet het 
Spoorwegmuseum daar nog een 
schepje bovenop met het streek-

bierfestival en de opening van Winter 
Station. Fonkelende lampjes, kerstde-
coratie en een antieke carrousel. Een 
sprookjesachtige winterlocatie met een 

eigen schaatsbaan rondom een histori-
sche stoomlocomotief, diverse activi-
teiten en grote kampvuren waar je zelf 
marshmallows kunt roosteren. Winter 
Station is toegankelijk voor publiek maar 
ook exclusief beschikbaar voor bedrij-
ven. Een uniek moment in het jaar om 

samen met collega’s of relaties het glas te 
heffen tijdens een sfeervolle eindejaaraf-
sluiting, nieuwjaarsborrel, personeels-
feest of magisch kerstfestival.

Meer weten over de zakelijke mogelijk-
heden bij het Spoorwegmuseum tijdens 
Winterstation? Kom dan eens langs. Wij 
zorgen voor warme chocolademelk of 
een kopje koffie. Neem hiervoor contact 
op met Kim Wielens of Walter Dawson 
via sales@spoorwegmuseum.nl.

Dé magische 
winterlocatie voor uw 
eindejaarafsluiting

Spoorwegmuseum goes Winter Station
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Het Spoorwegmuseum is als veelzijdige eventlocatie, en grootste 
publiekstrekker van Utrecht, één van de bekendste museum-parels van ons 
land. Een industriële locatie waar oude treinen en historische wachtkamers 
worden afgewisseld met moderne vergaderfaciliteiten en VR attracties. 
De 16 ruimtes voor zakelijke evenementen bieden een diversiteit aan 
mogelijkheden. Van vergaderen in een dubbeldekker, dineren tussen de 
treinen, een sessie in de theaterzaal of het oude opleidingsinstituut van de 
NS. Kortom, een locatie met cachet en een bijzondere sfeer.
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