
 
 
 
 
Het Maliebaanstation  
 
Als je het Spoorwegmuseum bezoekt, treed je binnen in het in 1874 gebouwde 
Maliebaanstation. Dit Utrechtse station aan de Maliebaan is volledig in oude luister 
hersteld. Bij binnenkomst voel je je als de eerste reiziger in een net opgeleverd station: 
je ziet een rijk geschilderde vestibule met kroonluchters, er is een wachtkamer 1e & 2e 
Klasse, een luxe eetzaal en er zijn zelfs toiletten in 19e-eeuwse sfeer. 

 
Daarnaast kun je een bezoekje brengen in de 
Koninklijke Wachtkamer uit 1892. Deze 
wachtkamer is afkomstig uit het gesloopte 
stationsgebouw van Den Haag Staatsspoor. Ook de 
stationskapper is hier te vinden. De kapsalon 
komt uit het station van Dordrecht uit 1925. Hier 
werden de heren, voor ze bijvoorbeeld naar hun 
werk gingen, nog even geknipt of geschoren. Zo 
verschijnen ze fris op hun bestemming.  
 
 

 
Vorstelijk Reizen 
 
Na de opening van de eerste spoorlijn in 1839 
groeide het spoorwegnet in Nederland gestaag. 
Ook leden van het Nederlandse koningshuis 
ontdekten snel de voordelen van het reizen per 
trein. Voor staatsbezoeken of bijvoorbeeld 
vakanties maakten zij gebruik van de trein. In 
het begin reisden zij vaak in bestaande rijtuigen 
eerste klasse, maar al snel kregen zij hun eigen 
treinen. In het Spoorwegmuseum zijn drie 
salonrijtuigen van het Nederlandse koningshuis 
tentoongesteld, net als de koninklijke 
wachtkamer uit Den Haag Staatsspoor.  
 
 

De grote ontdekking 
 
Het museum is veel meer dan alleen treinen kijken, het 
is een beleving voor jong en oud. Het verhaal begint bij 
de ‘Grote Ontdekking’. Daal af in de steenkolenmijn en 
dwaal door een Engels mijnwerkersdorpje. Je ontmoet 
John Middlemiss, de eerste machinist van Nederland. Hij  
neemt je mee naar de begintijd van de trein. De tocht 
eindigt bij de Arend, een van de eerste 
stoomlocomotieven in Nederland.  
 

 
 
 



 
Droomreizen 
 
‘Droomreizen’ is de plek waar je kunt genieten van 
de verhalen over rijke mensen die met de Oriënt 
Express de grens overtrokken, op zoek naar 
avontuur. Ontmoet flamboyante karakters als 
Madame Colette met haar hondje Fifi of de 
mysterieuze wapenhandelaar Zaharoff. Je komt via 
het reisbureau binnen op het perron waar de Oriënt 
Express al klaar staat voor vertrek. Hoe was het om 
droomreizen te maken naar het verre oosten? In het 
theater gaat een wereld voor je open…  
 
 

Stalen monsters 
 
Stap binnen op de zolder van opa Harry 
Gommers. Zijn familie heeft drie generaties 
lang op en aan het spoor gewerkt. Via zijn 
zolder vol attributen uit de 
spoorweggeschiedenis, stap je rechtstreeks 
de jaren ’30 in. Maak een spannende reis 
door deze darkride, probeer de 
stoomlocomotief de Bergkoningin te 
ontwijken en vergaap je aan de grootste 
tenderlocomotief die NS ooit heeft gehad.  

 
 
Treinen door de tijd 
 
Wat een enorme treinen! De grote hal van het museum staat vol met prachtige rijtuigen 
en indrukwekkende locomotieven. Deze iconen uit de Nederlandse spoorweggeschiedenis 
zijn hier te bezichtigen. In deze hal loop je de ervaren EduTRAINers van het 
Spoorwegmuseum tegen het lijf. Zij vertellen leuke en interessante anekdotes en 
mysterieuze geheimen over de treinen. Zo komt een boeiende geschiedenis tot leven! 
 
 
De draaischijf 
 
Vroeger, in de tijd dat er in Nederland nog 
volop stoomtreinen reden, waren er op veel 
stations in Nederland draaischijven te vinden. 
Immers, een stoomlocomotief reed 
gemakkelijker vooruit dan achteruit. Met het 
verdwijnen van de stoomlocomotief in de jaren 
’50 zijn ook de meeste draaischijven 
verdwenen. 
 
In het Spoorwegmuseum ligt nog een ruim 80 jaar oude draaischijf uit Maagdenburg 
(Duitsland). De draaischijf in het Spoorwegmuseum wordt regelmatig gedemonstreerd door 
de EduTRAINers.  
 
 



De Vuurproef  
 

Deze spectaculaire attractie neemt je mee op 
een reis door bijna twee eeuwen spoorhistorie. 
Rutger Hauer neemt je als verteller mee op een 
reis door de spoorweggeschiedenis. Wat heeft 
de komst van de trein voor de wereld betekend? 
Iedereen die de Vuurproef doet, zal zich net zo 
voelen als de machinisten van vroeger! De 
Vuurproef bevindt zich in het gebouw op het 
buitenterrein van het museum en is tevens de 
winnaar van de Thema Award in 2014.  

 
 
Het Modellenmagazijn 
 
In het nieuwe Modellenmagazjin bewonder je een deel 
van de indrukwekkende collectie treinmodellen van het 
Spoorwegmuseum. Vaak behoren deze al decennia lang 
tot de collectie van het museum. Niet alleen voor de 
modellen zelf, ook voor de mensen achter de modellen 
is aandacht: wie waren de bouwers en bedenkers en wie 
waren de beginners en bezitters?  
 
In het Modellenmagazijn worden vele unieke modeltreinen getoond, van fabrieksmodellen 
en zelfbouwlocomotieven tot stokoud speelgoed en unieke verzamelobjecten. 
 
 

EduTRAINers 
Achter elke trein en elk museumstuk in het museum zit 
wel een interessant verhaal of leuke anekdote. Onze 
EduTRAINers brengen deze verhalen tot leven! Zij 
kunnen je alles vertellen over de collectie van het 
museum. Ze maken treinen open en geven regelmatig 
demonstraties. Je loopt ze tegen het lijf in “Treinen 
door de Tijd”. De EduTRAINers zijn gemakkelijk te 
herkennen aan hun kleding vol zakken, insignes en 
knopen. 

 
 
Het Werkterrein  
Achter het museumgebouw bevindt zich een 
groot buitenterrein. Ook hier is van alles te zien 
en te doen. Neem bijvoorbeeld een kijkje achter 
de schermen van een spoorwegemplacement 
door de stoomjaren heen. Hier bevindt zich ook 
het seinhuis waar vroeger de seinhuiswachter de 
seinen en wissels bediende. Ook de watertoren 
waar stoomlocomotieven vroeger water namen 
en een historische goederenwagon met de 
permanente tentoonstelling ‘Beladen treinen’ 
zijn hier te vinden.  


