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Welkom in het Spoorwegmuseum
Zowel in het monumentale Maliebaanstation, als in de nieuwe museumhal,  
heeft het Spoorwegmuseum volop keus in ruimtes voor een breed scala  
aan ontmoetingen. Een congres met breakout sessies, productpresentaties,  
seminars,  verjaardagen, of een personeelsfeest met honderden collega’s;  
wij faciliteren deze ontmoetingen graag!  

Deze commerciële activiteiten dragen bij aan een gezonde financiële  
bedrijfsvoering van het Spoorwegmuseum. En bij alle ontmoetingen  
geven we je iets mee dat samenhangt met ons erfgoed. Want het  
museum zit vol met boeiende verhalen over het spoor.

Veel plezier bij jouw ontmoeting in het Spoorwegmuseum!

Walter Dawson, Kim Wielens en Simone Brinkman

Cultureel ondernemen
Het Spoorwegmuseum is een stichting die zorg draagt voor 
het beheer en behoud van cultureel erfgoed. Door met je  
bedrijf te kiezen voor het Spoorwegmuseum steun je  
rechtstreeks de missie van het museum: het bewaren,  
behouden en exposeren van het erfgoed van de  
spoorwegen in Nederland.  

Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes Film - Foto’s Prijzen



Ga je mee op reis? 
Het Spoorwegmuseum is niet alleen het leukste station 
van het land, het is ook de mooiste locatie. Het begint  
al bij de entree. Het authentieke stationsgebouw uit 1874 
ademt een en al sfeer. Daarnaast is er een modern museum-
gebouw met alle ingrediënten voor een succesvolle zakelijke 
bijeenkomst. 

De combinatie van klassiek en modern industrieel biedt  
ongekende mogelijkheden voor een congres, borrel,  
dagje uit, feest, presentatie of vergadering. En wat te  
denken van een feest of diner in de museumhal, tussen 
de prachtige historische treinen en locomotieven van  
het Spoorwegmuseum? 

Door het aanbod van maar liefst 16 verschillende ruimtes 
en zalen zijn de mogelijkheden enorm. We helpen je graag 
om samen je evenement op het juiste spoor te zetten.  
Of je nu met een klein gezelschap bent, of zelfs voor 3.000 
personen. Buiten openingstijden zijn er extra mogelijkheden, 
zo kun je zelfs het gehele museum afhuren! 

Vrij museumbezoek en rondleiding
Een extra voordeel van een bijeenkomst in het Spoorweg-
museum: je gasten kunnen op de dag van het evenement 
kosteloos het museum bezoeken. Daarnaast kunnen onze 
meertalige rondleiders enorm boeiend vertellen over de 
spoorgeschiedenis en de prachtige collectie treinen! 

Waarom is het Spoorwegmuseum uniek?

• Centraal gelegen in het midden van het land
• 200 parkeerplaatsen op eigen terrein
•  Met de pendeltrein naar het museum, stap uit op ons  

eigen station midden in het museum
• Unieke zalen met elk een andere sfeer
• Meer dan 15 subzalen
• Geschikt voor 10 tot 3.000 gasten
• Exclusief af te huren buiten openingstijden
•  Extra beleving door unieke attracties, tentoonstellingen  

en exposities

Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes Film - Foto’s Prijzen



Perron Maliebaanstation

Terras

Wereld 2
De Grote Ontdekking
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Beschikbare ruimtes 
(naar capaciteit)

 10 - 50 personen
 51 - 150 personen
 100 - 200 personen
 200 - 500 personen

Entree

12

Bedrijfsschool
& foyer Remise &

Museumplein

2   Wachtkamer 1e & 2e Klasse
1   Koninklijke Wachtkamer

Wachtkamer
3e Klasse

Strikkerhuis

Restauratiezaal

Loods 
Nijverdal

Plein
De Grote Ontdekking

Plein
Nijverdal

Perron 
Droomreizen

• gehele Maliebaanstation
• gehele Museumgebouw
• gehele Museum

Theater  

Vriendenplein
Stoomplein

BestelgoederengangStationshal

ExpoDe 
Centrale

Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes Film - Foto’s Prijzen

https://www.ns.nl/reisplanner/#/


 10 - 50 personen
 • De Centrale
 • Koninklijke Wachtkamer
 • Het Strikkershuis
 •  Wachtkamer  

1e & 2e Klasse

 51 - 120 personen
 • Loods Nijverdal
 • Perron Droomreizen
 • Plein de Grote Ontdekking
 • Restauratiezaal
 • Wachtkamer 3e Klasse

 100 - 200 personen
 • Bedrijfsschool met Foyer
 • Bestelgoederengang
 • Theater

 200+ personen
 • EXPO 
 • Plein Nijverdal
 • Remise & Museumplein
 • Stationshal
 • Stoomplein
 • Vriendenplein
 • gehele Maliebaanstation
 • gehele Museumgebouw
 • gehele Museum

Welkom Intro
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Beschikbare ruimtes 
(naar capaciteit)

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

De Centrale 
De sfeer van een oude elektriciteitscentrale met  
passend schoolmeubilair en een podium. De zaal  
heeft een industrieel karakter en ligt direct naast  
restaurant De Remise in het hart van het museum.

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

De Centrale 30 35 50 90 60

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Koninklijke Wachtkamer
(Alleen bij uitzondering)

Er zijn in Nederland slechts vier wachtkamers die het 
predicaat ‘koninklijk’ dragen. Eén daarvan is te vinden in 
het Spoorwegmuseum. Deze bijzondere wachtkamer is 
afkomstig van het in 1974 gesloopte station Den Haag 
Staatsspoor. In deze salon ontving Koningin Wilhelmina 
haar gasten als zij gebruik maakte van de koninklijke trein. 

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Kon. Wachtkamer 8 x 25 x x

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Het Strikkershuis 
De heer Strikkers was rond 1900 de eerste bewoner van de 
stationswoning op station Bilthoven. Het karakteristieke 
huisje werd, nadat het moest wijken voor een tunnel,  
opnieuw opgebouwd op het terrein van het Spoorweg-
museum. Het kreeg de naam van de eerste bewoner.

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Het Strikkershuis 20 x 30 40 x

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Wachtkamer 1ste & 2de Klasse 
In deze luxueuze ruimte wachtten ruim 100 jaar geleden 
1ste en 2de  klas reizigers op de komst van hun trein. Een 
ruimte om je gasten te laten voelen dat zij voor jou meer 
dan belangrijk zijn. 

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Wkamer 1e &2e Klasse 30 30 50 60 50

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Loods Nijverdal 
Het is een loods zoals je door heel Nederland kon vinden. 
Hier werden de goederen opgeslagen die door de trein 
vervoerd werden. De loods staat nu vol attributen uit  
de spoorgeschiedenis en is een intieme plek midden 
in het museum.

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Loods Nijverdal 40 40 60 100 60

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Perron Droomreizen
(Buiten openingstijden)

Op weg naar de theaterzaal passeer je een romantisch 
perron waar je je in Parijs waant en waar het originele 
dinerrijtuig van de Orient Express klaar staat voor vertrek. 
Tussen de klassieke rijtuigen van het museum is het  
perron een wondermooie plek.

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Perron Droomreizen x 48 60 80 60

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Plein De Grote Ontdekking
(Buiten openingstijden)

Een oud mijnwerkersliftje brengt je terug in de tijd, toen 
de stoommachine net was uitgevonden. De wandeling 
door een 19e eeuws Engels mijnwerkersdorpje eindigt bij 
de eerste stoomtrein van Nederland, de Arend, die gereed 
staat voor vertrek. De binnenplaats met enorme boom 
vormt een prachtig decor. Mooier is er niet te vinden!

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Pl. de Grote Ontdekking x x 50 100 50

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Restauratiezaal
De Restauratiezaal is een luxe zaal met klassieke bar en 
schouw met knusse open haard. Deze ruimte wordt  
dagelijks gebruikt als restaurant, maar kan ook worden 
ingezet voor andere doeleinden. Ook hier is er uitzicht  
op het perron met mooie klassieke treinen.

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Restauratiezaal 30 60 80 100 100

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Wachtkamer 3e Klasse
In de Wachtkamer 3e Klasse tref je de sfeervolle  
ambiance van een klassieke wachtkamer. De hoge  
ramen rondom, een Mechels buffet en uitzicht op het  
perron met klassieke treinen maakt het tot een  
prachtige ruimte!

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Wachtkamer 3e Klasse 32 90 100 150 100

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Bedrijfsschool met Foyer
Centraal gelegen in het museum vind je de Bedrijfsschool, 
vernoemd naar het voormalige opleidingsinstituut van  
de NS. Voordat je de zaal betreedt passeer je de foyer 
waar de gasten kunnen worden ontvangen. Hier kan men 
zich volledig afzonderen van de informele drukte in het 
museum. 

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Bedrijfsschool & Foyer x x 200 200 x

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Bestelgoederengang 
‘Bestijg nooit de trein zonder uw valies met dromen’  
staat er groot op de muur in de bestelgoederengang.  
De gang grenst aan de majestueuze stationshal en is  
rijkelijk gedecoreerd met koffers en valiezen. 

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Bestelgoederengang x x x 150 x

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Theater
(Buiten openingstijden)

Klassiek warme theaterzaal met antieke rood pluche  
banken. Het ademt de sfeer van 1001 nacht. Het podium 
is halfrond en heeft een origineel rood theatergordijn of 
eventueel een decor van de Orient Express als achter-
grond. De entree gaat via het perron van Droomreizen, 
langs Franse en Oosterse sferen.

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Theater x x 200 x x

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

EXPO
Een bijeenkomst onder het beroemde blauwe klapperbord 
van Utrecht CS, met uitzicht op de indrukwekkende stoom-
locomotief ‘de Longmoor’. 

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Expo x 100 400 400 180

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Plein Nijverdal
(Buiten openingstijden)

Het plein tussen de Remise en het theater is in het hart 
van het museum gelegen. Naast een historische tram  
en tegenover een stoommachine kan er gegeten en  
gedronken worden.

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Plein Nijverdal x x x 350 200

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Remise & Museumplein
Bruisend centrum van gastvrijheid en catering in roman-
tisch industriële stijl. Als verlengstuk van de museumhal 
zeer centraal gelegen. Restaurant De Remise heeft een 
robuuste authentieke inrichting met stoere werkplaats-
materialen. Met mogelijkheden voor live-cooking!

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Remise & Museumplein x x 400 500 250

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Stationshal
De entree van het museum stamt uit 1874, hier vertrok  
ooit de trein naar Parijs! De reusachtige kroonluchters, 
marmeren vloer en beschilderde wanden zorgen voor 
een warme en authentieke uitstraling.

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Stationshal x x x 250 x

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Stoomplein
Met de oudste originele stoomlocomotief van Nederland, de SS13, op  
de achtergrond is dit een uniek decor voor een bijeenkomst. De treinen  
kunnen eventueel aan de kant gerangeerd worden om plaats te  
maken voor enkele duizenden personen.

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Stoomplein x 200 400 400 250

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Vriendenplein
Het Vriendenplein is te vinden midden in de museumhal 
tegenover het Modellenmagazijn. 
De historische locomotieven, rijtuigen en treinen zorgen 
voor een gedenkwaardig decor voor een bijeenkomst. 
Desnoods rangeren we de treinen naar buiten om plaats 
te maken voor enkele duizenden personen. 

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Vriendenplein x 300 600 600 350

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Gehele Maliebaanstation
De sfeer van de Nederlandse spoorgeschiedenis is  
direct voelbaar bij binnenkomst in het historische  
Maliebaanstation. De entree van het museum stamt uit 
1874, hier vertrok ooit de trein naar Parijs! De reusachtige 
kroonluchters, marmeren vloer en beschilderde wanden 

vormen een sfeervolle ambiance voor een royale  
ontvangst. Maar dat niet alleen: in het Maliebaanstation 
bevinden zich een aantal wachtkamers, waaronder een 
heuse koninklijke wachtkamer.

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Maliebaanstation x x x 700 x

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Gehele Museumgebouw
Daar staan ze, klaar om te vertrekken. Tientallen locomo-
tieven, rijtuigen en treinen. Pure krachtbronnen die een reis 
door de tijd hebben doorstaan. Een feest, diner, congres 
of beurs tussen deze indrukwekkende treinen is een bele-
venis op zich. De mogelijkheden met deze ruimte zijn zeer 
divers. Het plein van Wereld 1, ‘De Grote Ontdekking’ is met 
haar fraaie eiken bomen, de oude rijtuigenwerkplaats, het 
perron van station d’Eenhonderd Roe en De Arend één van 
de pronkstukken van het museum. Grenzen worden verlegd 
in Wereld 2, ‘Droomreizen’. Het idyllische theater met haar 

sprookjesachtige ambiance nodigt uit om inspirerende 
congressen, interessante lezingen of productpresentaties 
tot 200 personen te organiseren. Het aangrenzende perron, 
waar de Orient Express op het punt staat te vertrekken, biedt 
de mogelijkheid om de bijeenkomst aan te kleden met een 
exclusieve receptie. Al met al veel mogelijkheden tot bijvoor-
beeld grote plenaire sessies voor 1.000 personen met meer 
dan 15 subzalen kunnen worden georganiseerd. Of 3.000 
man voor een personeelsdag waarbij alle attracties zijn  
geopend.

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Museumhal x 800 1.000 3.000 1.200

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Gehele Museum
Het Spoorwegmuseum in Utrecht is een museum met  
een prachtig visitekaartje: de entree in het historische  
Maliebaanstation. Het klassieke treinstation uit 1874 is 
in oude glorie hersteld en ademt 19e eeuwse grandeur, 
compleet met marmeren vloeren, kroonluchters en 

wachtkamers. Aan de andere zijde van het spoor staat 
een indrukwekkende moderne museumhal waarin de 
hele geschiedenis van het spoor te zien, te ruiken en te 
voelen is.

Info Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Museum x 800 1.000 3.700 1.200

Film - Foto’s Prijzen



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes

Ruimtes (overzicht)

Film - Foto’s Prijzen

10-50 personen Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

De Centrale 30 35 50 90 50

Kon. Wachtkamer 8 x 25 x x

Het Strikkershuis 20 x 30 40 x

Wkamer 1e &2e Klasse 30 30 50 60 50

51-120 personen

Loods Nijverdal 40 40 60 100 60

Perron Droomreizen x 48 60 80 60

Pl de Grote Ontdekking x x 50 100 50

Restauratiezaal 30 60 80 100 100

Wachtkamer 3e Klasse 32 90 100 150 100

100-200 personen

Bedrijfsschool & Foyer x x 200 200 x

Bestelgoederengang x x x 150 x

Theater x x 200 x x

200+ personen

EXPO x 100 400 400 180

Plein Nijverdal x x x 350 200

Remise & Museumplein x x 400 500 250

Stationshal x x x 250 x

Stoomplein x 200 400 400 250

Vriendenplein x 300 600 600 350

Maliebaanstation x x x 700 x

Museumgebouw x 800 1.000 3.000 1.200

Gehele museum x 800 1.000 3.700 1.200



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes Film - Foto’s

Filmopnames & Fotoshoots
Ben je op zoek naar een mooie locatie voor een fotoshoot, 
videoclip of televisie opname? Dan biedt het Spoorweg-
museum enorm veel mogelijkheden!
Naast alle hiervoor genoemde ruimtes bieden vooral  
de verschillende sferen in het museum kant-en-klare  
decors die erg geschikt zijn voor film- en fotoshoots.  
Denk bijvoorbeeld aan de romantische uitstraling van 
‘Droomreizen’, waar de echte Oriënt Express te vinden is. 
Of het 19e eeuwse decor van ‘De Grote Ontdekking’, waar 
de eerste Nederlandse stoomlocomotief De Arend staat 

te pronken. Deze locaties zijn overdekt waardoor een  
opname in het museum altijd weersonafhankelijk is. 
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Kijk dan naar de 
impressies van de verschillende partijen die al bij ons te 
gast waren: een fotoshoot met Romy Monteiro, opnames 
voor de tv-programma’s ‘Een avondje voor Sinterklaas’, 
‘Doorbakken’ en ‘Tussen Kunst & Kitsch’. Armin van Buuren 
gebruikte het perron van het Maliebaanstation voor de 
videoclip van zijn nummer ‘Therapy’.

Prijzen

https://www.youtube.com/watch?v=TawITqZTqY4
https://www.spoorwegmuseum.nl/bezoek/videoclips-en-fotoshoots/
https://www.spoorwegmuseum.nl/bezoek/videoclips-en-fotoshoots/
https://www.spoorwegmuseum.nl/bezoek/videoclips-en-fotoshoots/
https://www.spoorwegmuseum.nl/bezoek/videoclips-en-fotoshoots/
https://www.spoorwegmuseum.nl/bezoek/videoclips-en-fotoshoots/
https://www.youtube.com/watch?v=TawITqZTqY4


Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes Prijzen

Je kunt in het Spoorwegmuseum al terecht voor een  
vergadering vanaf 10 personen. De zaalhuur begint bij een 
bedrag van €675,- excl. BTW. Zie voor een prijsindicatie 
per ruimte het overzicht hiernaast.  
Wij hanteren standaard prijzen tot 200 personen, bij  
grotere bijeenkomsten ontvang je een voorstel op maat.  
Ook bij een bijeenkomst waarbij meerdere zalen gebruikt 
worden maken wij een voorstel op maat. 

Tijdens je bezoek staat niet alleen de gehuurde zaal tot  
je beschikking, er is ook de mogelijkheid het museum  
(binnen openingstijden) kosteloos op eigen gelegenheid 
te bezichtigen. Wil je je gasten nog iets extra’s bieden? 
Dan is een rondleiding natuurlijk een extra optie, onze  
rondleiders zitten vol verhalen. Dit kan zowel binnen-  
als buiten openingstijden en duurt circa 1 uur. De kosten 
hiervan zijn €85,- incl. BTW (20 gasten per rondleiding). 

Prijzen
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Ruimtes Dagdeel 4 uur (ex BTW) Dag 8 uur (ex BTW)

De Centrale € 675,00 € 1.025,00 

Kon. Wachtkamer € 675,00 € 1.025,00 

Het Strikkershuis € 675,00 € 1.025,00 

Wkamer 1e &2e Klasse € 675,00 € 1.025,00 

Bestelgoederengang € 675,00 € 675,00

Loods Nijverdal € 1.195,00 € 1.875,00 

Perron Droomreizen € 1.395,00 € 2.175,00 

Pl de Grote Ontdekking € 1.395,00 € 2.175,00 

Restauratiezaal € 1.195,00 € 1.875,00 

Wachtkamer 3e Klasse € 1.195,00 € 1.875,00 

Bedrijfsschool & Foyer € 1.395,00 € 1.995,00 

Theater op aanvraag op aanvraag

EXPO op aanvraag op aanvraag

Plein Nijverdal op aanvraag op aanvraag

Remise & Museumplein op aanvraag op aanvraag

Stationshal op aanvraag op aanvraag

Stoomplein op aanvraag op aanvraag

Vriendenplein op aanvraag op aanvraag

Maliebaanstation op aanvraag op aanvraag

Museumgebouw op aanvraag op aanvraag

Gehele museum op aanvraag op aanvraag

Film - Foto’s



Welkom Intro

➔

➔Kaart Ruimtes Prijzen

Catering
Een bijeenkomst is niet geslaagd als er geen aandacht is 
voor de inwendige mens. Daarom werken wij samen met 
drie professionele partijen die aan al je wensen kunnen 
voldoen. Cateraars Vermaat, Maison van den Boer en 
Qeet staan voor je klaar. Aan jou de keuze! 

Audio Visueel
In het Spoorwegmuseum hoef je je zich geen zorgen te  
maken om de techniek. In veel van onze ruimtes zijn  
standaard audiovisuele middelen aanwezig. Tijdens het 
evenement is er altijd een collega van het museum aan-
wezig om te helpen met het aansluiten van een laptop, 
het afstellen het geluid of overige zaken die betrekking 
hebben op de techniek. WIFI is kosteloos beschikbaar. 
Mocht je een evenement organiseren dat meer tech-
nische ondersteuning nodig heeft, dan kan onze vaste 
techniekleverancier ACS Audiovisual je hierin ontzorgen. 

Bereikbaarheid
Het Spoorwegmuseum is te vinden in hartje Utrecht. Bij 
veel locaties levert dat een probleem op met parkeren, 
maar niet bij het Spoorwegmuseum. We hebben namelijk 
een grote parkeerplaats met 200 plaatsen, recht voor de 
deur! Een parkeerkaart kost €9,92 excl. BTW. 

Er is zelfs de mogelijkheid per trein het museum te bereiken. 
De pendeltrein vanaf Utrecht CS stopt midden in het 
museum! Tijdens openingsuren arriveert deze ieder uur 
vanaf Utrecht CS. Eindpunt: station Maliebaan.
Zie de NS planner voor de dienstregeling.

Faciliteiten Dagdeel 4 uur (ex BTW) Dag 8 uur (ex BTW)

AV plenaire zaal* € 395,00 € 395,00

AV subzalen € 195,00 € 195,00

Flipover € 25,00 € 25,00

Podium op aanvraag op aanvraag

* Voor de EXPO-zaal wordt een ander tarief gehanteerd

Film - Foto’s

https://www.spoorwegmuseum.nl/catering/
https://www.spoorwegmuseum.nl/catering/
https://www.spoorwegmuseum.nl/catering/
https://acsaudiovisual.com/nl/
https://www.ns.nl/reisplanner/#/
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Spoorwegmuseum
Maliebaanstation 16

3581 XW  Utrecht
030-230 6289

Walter Dawson,  Kim Wielens  
& Simone Brinkman

sales@spoorwegmuseum.nl 

www.spoorwegmuseum.nl/locaties
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