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De mooiste modelspoorbanen van 

Europa in het Spoorwegmuseum 

Van 9 t/m 11 maart 2018 maken de grote treinen van het Spoorwegmuseum plaats 

voor hun kleine broertjes. Voor de 10de keer organiseert het Spoorwegmuseum de 

Modeltrein Expo On traXS! Drie dagen lang zijn de mooiste modelspoorbanen van 

Europa te zien in het museum, leveranciers en fabrikanten tonen de nieuwste 

ontwikkelingen op modelbouwgebied. Niet alleen voor liefhebbers is de Modeltrein 

Expo een must, ook voor gezinnen met kinderen is het een fantastisch evenement. De 

opstapjes bij de modelbanen zorgen ervoor dat kinderen de modeltreinen goed 

kunnen zien, op het speciale kinderplein kunnen ze naar hartenlust spelen, rangeren 

en bouwen. 

 

Lees alles over 10 jaar Modelspoor Expo On traXS! in het digitale magazine. 
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http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=bWSO-2FpLnrO9T3iKuCD9pSNt87ZxO5zlELdiS5liIIC2wHxA6ZtsCE0AnQ99XCubcTNJwrkqjFMl5SqMN2CViPWpBfKVsYbh6a6NzfVDa-2FC8dSSbVzvVg8zL0jUz-2FIrFD_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTaIkjdXCr0sbnvBkcBmvxTjkyufZGTWf72vubac3HMahGqWJV2g8d89-2BzN0RYQqWKJd-2BMelKrWU9S7PryH3-2FJW0zxRjD8odv7E8rI-2BtoIf8bI9kjyqhIRTW30xto7ICKvsGO1v9QvyY-2FLHhkivlP62hZt7PgSspmlsZP9CY31INRQFzXmiINqLeeadRIdvWOX8HEKRtzwfdwofPTeTyGmGD-2FwTai-2F93dZnp6rcvd-2Bu0ywWqnL6N36U9yGeA8nFHu40taEP3OY3ByvabFs-2B-2BiCxTnc8IMlSPaAEcswdOSdZJuEc-2Bjk8JmToDhl5Q3utROYVnZGegMPnuB-2Btb8K0B3KA


 
 

 

De Modeltrein Expo On traXS! geeft een prachtig inkijkje in de wondere wereld van de 

modelbouw. Voor de deelnemende modelbanen gelden strenge eisen, de banen zijn 

stuk voor stuk van het allerhoogste niveau. Deelnemers komen uit Nederland, België, 

Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Engeland. Het is fascinerend om te 

zien hoe goed bouwers de werkelijkheid in miniatuur weten te benaderen. 

 

Er is veel variatie in modelbanen, sommige zijn niet groter dan een koffer of een 

wijnkistje, andere zijn meer dan 10 meter lang. Te zien zijn landschappen met treinen 

uit de Alpen, Rocky Mountains, de Antwerpse haven, maar ook een spoorlijn langs de 

Griekse tempels op Sicilië en blokpost 13 langs de spoorlijn Utrecht - Arnhem zijn in 

miniatuur gebouwd. Alle landschappen, spoorlijnen en treinen zijn tot in de perfectie 

nagebouwd, alles beweegt en rijdt. De bouwers zijn zelf aanwezig om de modeltreinen 

te laten rijden en uitleg te geven over hun projecten. Op zondag 11 maart om 15 uur 

wordt de Modeltrein Expo On traXS! Award uitgereikt, de publieksprijs voor de 

mooiste modelbaan. Kinderen kunnen stemmen voor de Kids Award. 

 

Naast de vele modelbanen presenteren en verkopen bedrijven hun nieuwste 

producten. Märklin, Hobbytime en Bentinck pakken groot uit met een gezamenlijk 

paviljoen met diorama’s, workshops en diverse kinderactiviteiten. Ook Roco 

Fleischmann is aanwezig met een stand inclusief diorama. In de stand van Mitropa 

kan iedereen de kneepjes van het modelbouwvak leren. 

 

Modeltrein Expo On traXS! 

9 t/m 11 maart 2018 

Entree: €17,50 (online €16,50) 

Passe-partout (toegang 3 dagen): €25,00. Museumkaart gratis. 



 

Modeltrein Expo On traXS! in het Spoorwegmuseum  
YouTube  
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