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Bezoekersaantallen Spoorwegmuseum 

blijven stijgen 

424.000 bezoekers zorgen voor het beste jaar ooit 

Het jaar 2016 was een succesvol jaar voor Het Spoorwegmuseum. Met 424.000 

bezoekers passeerde het museum voor de tweede keer in haar historie de grens van 

400.000. Dit aantal is het hoogste ooit, in 2015 bleef de teller steken op 421.000 

bezoekers. Een rekensom leert dat Het Spoorwegmuseum sinds de oprichting in 1927 

de magische grens van 10 miljoen bezoekers is gepasseerd. Op 17 oktober werd de 

familie Van den Hombergh uit Vinkel als 10 miljoenste in het zonnetje gezet. Het 

Spoorwegmuseum viert op 7 januari a.s. haar 90ste verjaardag met een presentje 

voor alle bezoekende kinderen. 

 

 

Het Spoorwegmuseum in 2016  
YouTube  

Evenementen blijven druk bezocht 

Grote publiekstrekkers in Het Spoorwegmuseum blijven de evenementen. Circa 

100.000 personen bezochten een evenement in het museum. De eerste week van 

Winter Station in de kerstvakantie trok 36.000 bezoekers. Toppers blijven de bij 

kinderen populaire events Thomas Weekend (22.500 bezoekers) en Chuggington 

(27.500). In de doelgroep van treinliefhebbers zijn modelspoorevenement On traXS 

(10.000) en Stoom (3.300) populair. Ook de tentoonstelling ‘Utrecht Centraal’ trok veel 

geïnteresseerden. 

 

Plannen voor 2017 

Het Spoorwegmuseum blijft niet op haar lauweren rusten, in 2017 staan er veel 

projecten op stapel. De BankGiro Loterij maakt het mogelijk dat Het 

Spoorwegmuseum het ‘Techlab’ kan openen. Vanaf april kunnen bezoekers hier van 

alles leren en ontdekken over de techniek achter de trein. In de zomer besteedt het 

museum met de tentoonstelling ‘Sporen van Smaragd’ aandacht aan 150 jaar 

   

http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfvR49e5ZWeCyqklBSh50f3eqv-2Bh6ZpIy-2FCf-2BU0vx8vrs_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTaIkjdXCr0sbnvBkcBmvxTMVzrfsf-2BgIgmlbNrNqItTewnvUWfMKlz-2F5Eu5jXEvyaoJ-2FvOVdLVcUm75Q-2F-2F90DwQZgSIQWNlUe61UG-2BWOheJqdEue7iyfkTQb9p85ZtEXofVZUxqqu43MskpXJSrLuu1ZJBh8vYtwiH2zMgTiwt1fvdPP1MGu-2BK2DEmvvOsyM9aVGnCi8HYDKxhBOO1CNFD
http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfvR49e5ZWeCyqklBSh50f3eqv-2Bh6ZpIy-2FCf-2BU0vx8vrs_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTaIkjdXCr0sbnvBkcBmvxTMVzrfsf-2BgIgmlbNrNqItTewnvUWfMKlz-2F5Eu5jXEvyZLfJZ-2B-2Bhn8lxPy6jDZbBqNTaawU0bGyP5UwmVWi2pI101TUxIRXPzCeGPewQEeLp9hU4SNPijzuAlsvTwJhb20-2Bs0n3752vJb-2BpatjT0WatRSYXtuU4nkd2Gb5mf0ApOclhV9UTumypslSQ-2FNlMo8i


spoorwegen in Indonesië. Vanaf oktober zijn de koninklijke treinen het middelpunt van 

de nieuw te openen ‘Koninklijke route’. 

 

Verjaardag 

De geschiedenis van Het Spoorwegmuseum start bij spoorwegambtenaar George 

Willem van Vloten. Hij was begin vorige eeuw een fanatiek verzamelaar van alles wat 

met de spoorwegen te maken had. Op 7 januari 1927 werd Het Spoorwegmuseum 

officieel opgericht. Op zaterdag 7 januari viert Het Spoorwegmuseum haar 90ste 

verjaardag met een klein presentje voor alle bezoekende kinderen. 

 

Link naar filmpje: 

https://videonieuwsbericht.mediacontroldesk.com/p/2RvqChJ 

wachtwoord: 2016 
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