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Train World is trots op zijn eervolle vermelding voor de prestigieuze European 

Museum of the Year Award 2017. 

Zagreb - Brussel, 8 mei 2017 – De ceremonie van de European Museum of the Year Award 2017 werd dit 

weekend gehouden in Zagreb, de Kroatische hoofdstad. Train World, het uitstalraam van de Belgische 

spoorwegen van gisteren, vandaag en morgen was het enige vertegenwoordigd Belgische museum. Het 

NMBS-museum heeft dit jaar geen prijs gewonnen, maar we zijn trots dat we tot de 46 beste musea in 

Europa behoren!  

Deze prijs van European Museum of the Year Award 2017 wordt toegekend aan een museum dat een bijdrage 

levert om bezoekers aan te trekken en ze te verwelkomen in een unieke sfeer met een fantasierijke 

interpretatie en presentatie, met bovendien een creatieve benadering maar zowel educatieve als sociale 

verantwoordelijkheid. De jury, bestaande uit internationale en onafhankelijke deskundigen, heeft de winnaar 

gekozen tijdens de Vergadering van de European Museum Forum deze zaterdag: het Europees museum van 

het jaar is het Etnografisch museum van Genève geworden.  

Pieter Jonckers, directeur van Train World die in Zagreb de kandidatuur van Train World heeft verdedigd, is 

desondanks tevreden met de Europese erkenning verbonden aan de benoeming van Train World. “Deze 

professionele erkenning bevestigt de bijzondere status en hoogstaande kwaliteit van Train World. Het is dankzij 

het initiatief van de NMBS in 2008 om effectief een nieuw nationaal treinmuseum te bouwen in Schaarbeek dat 

ons land momenteel een leidende rol speelt in de wereld van de treinmusea.” 

Train World verzamelt, op een plek vol geschiedenis, niet alleen de waardevolste locomotieven en rijtuigen uit 

de geschiedenis van de Belgische spoorwegen, maar ook een grote hoeveelheid spoorwegobjecten, 

archiefstukken, foto’s en filmmateriaal. De collectie is gepresenteerd in een spectaculaire scenografie van de 

befaamde tekenaar François Schuiten, in samenwerking met Expoduo.  

Het museum kan ook uitpakken met een zeer divers publiek: "Vanaf het begin was ons doel de geschiedenis 

van de spoorwegen voor iedereen toegankelijk te maken, van de treinliefhebber en -expert tot de jonge 

kinderen. Het onderwerp Kuifje heeft aan het succes bijgedragen. We zijn dan ook zeer blij deze uitdaging met 

succes te hebben gerealiseerd", zegt Pieter Jonckers, directeur van Train World.  

NMBS fier op haar patrimonium 

Sinds de opening wordt het museuminitiatief van NMBS door velen gesmaakt. Over een periode van anderhalf 

jaar hebben al meer dan 260.000 bezoekers kennis gemaakt met de meest prestigieuze stukken van de NMBS 

collecties. De combinatie van een uitzonderlijk patrimonium en de buitengewone kwaliteit van de scenografie 

heeft de aantrekkelijkheid van het NMBS-museum versterkt. 

Enkele belangrijke gebeurtenissen sinds de opening van Train World: 

• Train World ontvangt een cheque van €10.000 tijdens de uitreiking van de European Railway Award: het 

bedrag zal gebruikt worden om haar educatief aanbod uit te breiden (16/02/2016); 

• Het museum wordt opgenomen in de Groene Michelin Gids 2016 met het maximum aantal sterren (3) 

(31/03/2016); 

• Train World wordt bekroond met de ‘Visit Brussels Award 2016’ in de categorie “New Event & Touristic 

Location 2015” (19/04/2016); 

• Op Trip Advisor staat Train World op de 10
e
 plaats van 394 aanbevolen attracties in Brussel. In de lijst van 

de door Trip Advisor aanbevolen Brusselse musea staat Train World zelfs op de 2
de

 plaats op een lijst van in 

totaal 108 musea! 


