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Beste jaarresultaat ooit voor Train World 

 
 
Train World verwelkomde in 2021 het meeste aantal bezoekers sinds de opening in 2015. Met maar 
liefst 151.440 bezoekers zette het treinmuseum van de NMBS een historisch goed resultaat neer, 
ondanks de enorm moeilijke omstandigheden en tijdelijke sluiting vorig jaar.  
 
Meer dan 150.000 bezoekers ondanks corona 
Dat de kaap van 150.000 bezoekers werd overschreden, is volgens directeur Piet Jonckers niet alleen te 
verklaren door de grote honger naar cultuur, maar is ook het resultaat van ieders inspanningen en het 
brede aanbod: “Hoewel 2021 een heel lastig jaar geweest is, zetten we met vereende krachten een 
prachtig resultaat neer. De stijging van bijna 5% in het bezoekersaantal zie ik dan ook als een bekroning 
van ons harde werk en een goed doordachte programmatie. 

Dankzij de goede samenwerking met de vele bruikleengevers in binnen- en buitenland, en met de 
diensten van de NMBS en de teams van Train World, hadden we dan ook heel wat te bieden voor een 
heel divers publiek.” 

Door de enorme verscheidenheid aan thema’s was er voor ieder wat wils. 

2021 was een toonaangevend jaar voor Train World met heel wat tentoonstellingen, waaronder drie 
hoofdexpo’s. Zo konden bezoekers in de wereld van chocolade duiken met de tentoonstelling "Choco 
Loco", konden ze het onbekende epos “Van Peking tot Hankow: een Belgisch avontuur in China” 
ontdekken, en tot slot ook op een mythische reis vertrekken aan boord van de tot de verbeelding 
sprekende trein die synoniem staat voor luxe en avontuur: de Oriënt-Express. De gelijknamige expo 
opende de deuren voor het grote publiek op 26.10.2021 en is nog te  bezichtigen tot en met 17.04.2022. 

Ook in 2022 staat er opnieuw heel wat op het programma, zoals onder meer de tijdelijke tentoonstelling 
“Royals and Trains”. Deze start op 10 mei 2022. 

Train World 

Train World is het nationale treinmuseum van NMBS, de Nationale Maatschappij van de Belgische 
Spoorwegen. 

Het uitstalraam van de spoorwegen van gisteren, vandaag en morgen. 

In een rijk historisch kader brengt Train World niet alleen de waardevolste locomotieven en rijtuigen van 
het Belgische spoorwegerfgoed bijeen, er zijn ook tal van spoorwegobjecten, unieke archiefstukken, foto’s 
en filmpjes te vinden. Alles is zorgvuldig ondergebracht in een spectaculaire scenografie van de bekende 
tekenaar François Schuiten, in samenwerking met ExpoDuo en de dienst Historisch Erfgoed van NMBS. 

Train World ontving ondertussen meer dan 850 000 bezoekers sinds de opening op 25 september 2015. 
Dankzij een geslaagde combinatie van enkele van de meest prestigieuze stukken uit de NMBS-collecties 
en de uitzonderlijke, interactieve scenografie herbeleefden ze de geschiedenis van de Belgische 
spoorwegen. 
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Momenteel staat Train World op TripAdvisor op de 5de plaats van de meest aanbevolen attracties in 
Brussel en op de 3de plaats van in totaal 127 Brusselse musea. Train World ontving ook al enkele jaren op 
rij het label "Certificate of Excellence" en de "Travellers' Choice Award" van TripAdvisor. 

Train World krijgt ook heel positieve beoordelingen op volgende referentiesites: maar liefst 5/5 op Yelp, 
4,9/5 op Facebook, 4.6/5 op 365.be en op Google en 4.5/5 op TripAdvisor. 
Daarnaast kreeg Train World voor het 5de opeenvolgende jaar 3 sterren toegekend in de Groene 
Michelingids. Deze maximumscore betekent dat we 'de reis meer dan waard' zijn. 
 
Tijdens de coronacrisis bleef Train World zijn collecties onderhouden en voortwerken aan nieuwe 
projecten. Het museum nam ook een hele reeks maatregelen om de bezoekers in de beste 
omstandigheden te ontvangen: dagelijkse grondige reiniging van heel het museum, bezoekers spreiden 
over verschillende tijdsloten, eenrichtingsparcours met markeringen op de grond, alcoholgel langsheen 
het volledige parcours, audiogids op smartphone via een digitale app enz. 
Dankzij een strikte opvolging van deze maatregelen ontving Train World het Brussels Health Safety Label. 
Een mooie beloning voor het team achter Train World, dat van het spoorwegmuseum een referentie heeft 
gemaakt in Brussel en daarbuiten, ongeacht de omstandigheden. 
 
Een absolute aanrader voor jong en oud! 
 
www.trainworld.be  
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