
 
   

  

 

   
  

  

25 mei 2018 

Tentoonstelling 'Baanbrekend design' 

geopend in Spoorwegmuseum 

De president-directeur van NS, Roger van Boxtel, en ontwerper Gert Dumbar 

openden zaterdagmiddag in het Spoorwegmuseum de tentoonstelling 

'Baanbrekend design, 50 jaar NS huisstijl'. Met de tentoonstelling viert het 

Spoorwegmuseum het feit dat een halve eeuw geleden NS overstapte op de 

destijds vernieuwende huisstijl. Sinds de invoering in 1968 zijn de gele treinen 

en het herkenbare blauwe logo onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse 

Spoorwegen. 'Baanbrekend design, 50 jaar NS huisstijl' zal tot 28 oktober te zien 

zijn in het Spoorwegmuseum. 

  

  

 



Op de foto vlnr: NS-directeur Roger van Boxtel, ontwerper Gert Dumbar, RTV Utrecht 

documentairemaker Ties Karabacak, museumdirecteur Nicole Kuppens en 

samensteller van de tentoonstelling Evelien Pieterse. 

 

Baanbrekend design, 50 jaar NS huisstijl 

Het zijn bekende kleuren in het Nederlandse landschap, het geel en blauw van de 

treinen van NS. Ook het bijpassende logo is bij iedereen bekend. Dit jaar is het 

precies 50 jaar geleden dat NS deze nieuwe huisstijl introduceerde. In de 

tentoonstelling ’Baanbrekend design, 50 jaar NS Huisstijl’ laat het Spoorwegmuseum 

zien waarom NS de nieuwe huisstijl invoerde, hoe men tot het alom geroemde logo 

kwam en waarom het zo'n succes werd.  

 

Ontwerper Gert Dumbar 

Het logo werd ontworpen door de jonge ontwerper Gert Dumbar, die destijds met de 

NS huisstijl behoorlijk naam maakte in de designwereld. Een halve eeuw later hebben 

het logo en de huisstijlkleuren nog steeds niets aan zeggingskracht ingeboet. De plek 

van de tentoonstelling is heel toepasselijk, de Mat ’64 was de eerste treinenserie die 

in de nieuwe kleuren de fabriek uitrolde. De Mat 64 met de tentoonstelling staan in 

de  grote hal van het museum. 

 

Tentoonstelling 

Baanbrekend design, 50 jaar NS huisstijl 

27 mei t/m 28 oktober 2018 

Het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation, 3581 XW Utrecht 

 



  

  

  

  Evertjan de Rooij 

PR & Communicatie 

+31 30 230 62 62 

  
 

 

Spoorwegmuseum 

Maliebaanstation 16 

3581 XW Utrecht 

 
www.spoorwegmuseum.nl 
 

  

http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfg749noBkGtic-2FRvoh6IDC8C8jEe8u8z3VdEDq67raGU_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTaIkjdXCr0sbnvBkcBmvxTrHU3O5QoIQx-2BMKDxYAn12KO8ZlmDYXEpntHPVayEjjpwYVj8R90NsSKaX1KL3AXUGYFTkG8eSfFBshdhupNZLOt8-2BQ0-2BmpoXEtOI-2FTWPC6KW4lsD0-2BxsN2EHi6SezE3sCZUoKrdY-2F8RgtRl1AQRnGhpHJO16g5EGHT2pIsBtUvUzaZh17-2FmPVUkV2ZDP4ZQptfjpk6Ko61iDtOTyKSOVtXVY8oGMPgjk-2FYZkIULmn-2FezR7hKHDHR5n6mmCuB-2F7uOxHYWeAelCjderosZ8EUdDarmf61CzK15hZYTRAzwLkU9RgZIgyyd4dzmtVgBU836


    

 


