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Train World overtreft met 300.000 bezoekers alle verwachtingen 
 
Treinmuseum NMBS viert tweede verjaardag met uitgebreid feestprogramma 

 
Train World, het treinmuseum van NMBS, bestaat binnenkort twee jaar. Al sinds zijn opening op 

25 september 2015 zit het museum op het goede spoor en is het uitgegroeid tot één van de best 

bezochte spoorwegmusea van Europa. Meer dan 300.000 bezoekers kwamen er al over de vloer. 

Dat is de helft meer dan werd geambieerd. Tijdens het weekend van 16 en 17 september 2017 

wordt deze verjaardag uitgebreid gevierd. Zo lanceert Train World een eigen postzegelcollectie en 

kunnen bezoekers de nieuwste hogesnelheidstrein van Eurostar bewonderen.  

Train World werd in 2015 gerealiseerd door NMBS als uitstalraam van de Belgische spoorwegen. 

Bezoekers ontdekken er over een oppervlakte van 8.000 vierkante meter 1.250 voorwerpen en 64 

projecties. Het gaat om een indrukwekkende collectie, die samen met de uitstekende scenografie 

gecreëerd door kunstenaar François Schuiten, het succes van het museum verklaren. 

Lancering eigen postzegelcollectie 

NMBS en Train World willen deze tweede verjaardag op bijzondere wijze vieren. Zo lanceert Train 

World tijdens het feestweekend van 16 en 17 september 2017 onder meer een eigen serie 

postzegels, die toont hoe de gedeelde droom van NMBS en kunstenaar François Schuiten 

werkelijkheid werd. De postzegels zijn tijdens het feestweekend in Train World voor het eerst te 

koop. Er is ook een signeersessie van François Schuiten en er worden ook unieke spoorwegzegels uit 

het verleden verkocht.  

Ook bpost viert mee en verkoopt in Train World haar nieuw postzegelblaadje ‘Treindesign’. 

Bezoekers kunnen ook in een spoorwegdecor poseren voor een fotograaf en zo hun eigen 

gepersonaliseerde postzegel mee naar huis nemen. 

Nieuwe Eurostar weekend lang op perron 

Tijdens het feestweekend bieden Train World en NMBS in samenwerking met Eurostar International 

ltd en Siemens museumbezoekers de unieke kans om aan boord te gaan van de nieuwste Eurostar 

E320. Deze nieuwe hogesnelheidstrein staat een weekend lang in het station van Schaarbeek, vlak 

naast het museum. De trein is meer dan vierhonderd meter lang, haalt snelheden tot 320 kilometer 

per uur en brengt je in amper twee uur van Brussel naar Londen.  
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Voordelige B-Dagtrip 

Train World is dankzij zijn uitstekende ligging naast het station van Schaarbeek eenvoudig te 

bereiken met de trein. NMBS biedt daarvoor een voordelige B-Dagtrip aan, die de treinreis 

combineert met toegang tot het museum. Train World is tijdens het weekend van 16 en 17 

september 2017 open tussen 10 en 17 uur.  

- EINDE PERSBERICHT –  
 
Toegang: De postzegelverkoop gaat door in het prachtig gerestaureerde stationsgebouw van 
Schaarbeek. Ter gelegenheid van de tweede verjaardag zijn het station en de spoorwegtuin vrij 
toegankelijk. Wens je het hele museum, inclusief de Eurostar, te bezoeken dan betaal je het regulier 
tarief.  
 
Adres: Train World, Station Schaarbeek, Prinses Elisabethplein 5, 1030 Schaarbeek. 
info@trainworld.be 
 
Op zondag 17 september 2017 is het autoloze zondag in Brussel. Train World is vanzelfsprekend ook 
dan uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. 
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