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Train World viert 5de verjaardag in stijl 

 

Symbolische toegangsprijs van € 5 en 

speciaal programma 

Op 25 september bestaat Train World vijf jaar! Ter ere van 
deze bijzondere gelegenheid kan iedere bezoeker het museum 
ontdekken aan een symbolische ticketprijs van € 5. Tijdens het 

weekend van 26 en 27 september 2020 wordt deze verjaardag feestelijk gevierd met tal van leuke 
activiteiten op de planning.  

Sinds de opening van het museum op 25 september 2015 gaf Train World maar liefst 676.929 bezoekers 

de kans om de geschiedenis van de Belgische spoorwegen te herbeleven dankzij een unieke, interactieve 

scenografie die enkele van de meest prestigieuze stukken uit de NMBS-collecties voor het voetlicht 

brengen. 

Na de insluitingsperiode verwelkomde Train World al 21.561 bezoekers, sinds de heropening op 19 mei 

2020. 

Op het programma: 

- Installatie "De Muziekcabine" door Kroma : 

Kan jij de charme van een trein weerstaan? Kom jouw stem ontdekken in een ludieke 
geluidscabine. Zoek je eigen treingeluiden of experimenteer met een microfoon en verschillende 
instrumenten. Je treinreis wordt een trip vol lachende gezichten. Tsjoek tsjoeeeek! 

➔ Het hele weekend 
 

- Installatie "De dromenkoffer " door Kroma : 

Elke koffer bevat een andere droom en elke uitstap een nieuwe ervaring, een verrassing… Met 
een tekst, gedicht of een woordje kan je beschrijven wat de trein en reizen voor jou betekenen. 
Laat je droom achter in de koffer van je volgende treinreis … tel tot 10 … misschien komt hij wel 
uit! 

➔ Het hele weekend 

- Performance "Levend schilderij 2.0" door To do compagnie :  

Twee meisjes en veel schilderijen. De meisjes komen uit de werken om je hun verhaal te 
vertellen. Hun verhaal is er één van reizen, ontmoetingen, afscheid nemen, onverwachte 
landschappen en dromen die ze achterna jagen. 

➔ Zondag, van 11u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30. 

- Diesellocomotief 5404 + locomotief type 77 : 

Train World Heritage - de erfgoedafdeling van NMBS - zal een diesellocomotief 5404 en een 
locomotief type 77 voorstellen. Deze zullen toegankelijk zijn voor het publiek en een heuse 
specialist geeft hierbij de nodige uitleg. 
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➔ Het hele weekend 

- Tijdelijke exposities: 

Toegang tot de huidige tentoonstellingen in Train World is ook inbegrepen in de ticketprijs! 
o EXPO "Affiches om bij weg te dromen" 
o EXPO "Paul Delvaux. De man die van treinen hield" 

- Familieactiviteit "Op stap met Paul Delvaux": 

Train World biedt een leuke activiteit aan voor families met kinderen tussen 6 en 12 jaar. 
Gewapend met een zoekkaart trekt de hele familie op ontdekking in Train World. 

http://trainworld.be/nl/verjaardagsweekend  

 

Praktische informatie 

• Wanneer : zaterdag 26 en zondag 27 septembre van 10u tot 17u, laatste toegang om 15u30 

• Adres : Train World, Station Schaarbeek, Prinses Elisabethplein 5, 1030 Schaarbeek 

• Eenheidsprijs van € 5 voor iedereen, gratis toegang voor kinderen jonger dan 6 jaar 

• Alle nodige maatregelen werden genomen zodat bezoekers zorgeloos en in alle veiligheid kunnen 
genieten van dit bijzondere weekend.  
http://www.trainworld.be/nl/praktische-informatie/veelgestelde-vragen  

Train World 

In een rijk historisch kader brengt Train World niet alleen de waardevolste locomotieven en rijtuigen van 
het Belgische spoorwegerfgoed bijeen, je vindt er ook tal van spoorwegobjecten, unieke archiefstukken, 
foto’s en filmpjes, zorgvuldig ondergebracht in een spectaculaire scenografie. 

Tijdens de maand februari 2020 tekende Train World het meeste aantal bezoekers op sinds de opstart in 

2015.  

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek dat in het vierde kwartaal van 2019 in Train World werd 

uitgevoerd, zijn ronduit positief: 97% van de bezoekers is "tevreden - tot zeer tevreden" over hun bezoek. 

Op de vraag: “In welke mate zou je mensen die je kent (vrienden, familie, collega's, etc.) een bezoek aan 

Train World aanraden?” was ons NPS1-resultaat 68. 

Op TripAdvisor bekleedt Train World momenteel de 5e plaats in de lijst van meest aanbevolen attracties 

in Brussel en de 3e plaats in de lijst van 125 Brusselse musea.  

Train World krijgt ook positieve beoordelingen op volgende referentiesites: 4.8/5 op Facebook, 4.6/5 op 
Google en 4.5/5 op Trip Advisor. 

Daarnaast kreeg Train World voor het vierde jaar op rij drie sterren toegekend in de Groene Michelingids. 

Deze maximumscore betekent dat we “de reis meer dan waard” zijn. Een mooie beloning voor de 

ontwerpers en het team achter Train World, die van het spoorwegmuseum een referentie hebben 

gemaakt in Brussel en daarbuiten. Een absolute aanrader voor zowel jong als oud!  

                                                           
1 NPS = Net Promoter Score is een indicator van de mogelijkheid of waarschijnlijkheid van aanbeveling van een product, merk of 
dienst door klanten of gebruikers. 
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Mijlpalen van Train World 

- 24.09.2015 – Officiële inhuldiging Train World door koning Filip 

- 25.09.2015 – Opening Train World voor het grote publiek 

- 15.02.2016 – Koninklijk bezoek aan Train World van koning Albert II en koningin Paola, samen met 

hun kleinkinderen en prinses Claire 

- 16.02.2016 – Train World bekroond tijdens de European Railway Award  

- 14.03.2016 – Minder dan 6 maanden na opening ontvangt Train World de 100.000ste bezoeker 

- 31.03.2016 – Train World opgenomen in Groene Michelingids met 3 sterren (= de reis meer dan 

waard) 

- 19.04.2016 – Bekroning Train World met Visit Brussels Award in de categorie "NEW EVENT & 

TOURISTIC LOCATION 2015" 

- 01.07.2016 – Train World introduceert aangepast museumparcours met een “voelzak”, speciaal voor 

blinden en slechtzienden  

- 18.09.2016 – Train World viert eerste verjaardag  

- 06.12.2016 – Begin eerste tijdelijke tentoonstelling “Kuifje in Train World” 

- 09.12.2016 – Train World genomineerd voor de “European Museum of the Year Award 2017” in de 

categorie " Newly built Museums – Hubs of best practices ". 

- 13.04.2017 – Train World verwelkomt 250.000ste bezoeker achttien maanden na opening 

- 16.04.2017 – Einde Kuifje tentoonstelling (72.361 bezoekers in totaal) 

- 19.04.2017 – Installatie zonnepanelen op het dak van Train World 

- 08.03.2018 – Alexandre Obolensky in Train World  

- 24.05.2018 – Train World host symposium “Twintig jaar onder het Kanaal: overzicht en 

toekomstplannen”  

- 20.05.2018 – Train World stapt mee in het verhaal van de museumPASSmusées  

- 02.10.2018 – 31.03.2019 – Tweede tijdelijke expo “Ervaar een LEGO© beleving in Train World” ( 

125.000 bezoekers in totaal) 

- 08.05.2019 – Train World is voor het 4de achtereenvolgende jaar bekroond met 3 sterren door de 

gerenommeerde Groene Michelingids. 

- 01.07.2019 – De collectie Legrand, een nieuwe aanwinst voor Train World 

- 03.09.2019 – Vier schilderijen van Paul Delvaux vervoegen permanente collectie van Train World 

- 22.10.2019 – Opening van de expo "Paul Delvaux. De man die van treinen hield."  

- 05.12.2019 – Exclusieve collectors item Monopoly over de Odyssee van de trein in België te koop in 

Train World 

- 24.01.2020 – De collectie modeltreinen van Raymond Legrand tentoongesteld op BRAFA 

- 06.03.2020 - Train World verlengt tijdelijke expo "Paul Delvaux. De man die van treinen hield" tot en 

met 19.04.2020 

- 13.03.2020 – Train World sluit de deuren omwille van COVID-19 

- 19.05.2020 – Heropening Train World en verlenging tijdelijke expo Paul Delvaux tot en met 30.06.2020 

- 30.06.2020 – Ultieme verlenging van de expo Paul Delvaux tot en met 11.10.2020 

- EINDE PERSBERICHT - 
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