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Het Spoorwegmuseum ontvangt jaarlijks zo’n 400.000 nationale en 
internationale bezoekers en is daarmee de grootste publiekstrekker 
van de stad Utrecht. Grote merken als Facebook en Albert Heijn zijn er 
kind aan huis. En toch zijn er veel mensen die de locatie, en de moge-
lijkheden daarvan, nog niet kennen. ‘De meeste zakelijke evenemen-
ten ontvangen wij na aanleiding van een bijeenkomst of bezoek aan 
het museum. Dan krijgen we zo vaak de reactie: ‘ik wist niet eens dat 
dit hier allemaal kon’. Een locatie als deze kun je niet over brengen via 
de telefoon of op basis van een aantal foto’s. Je moet het beleven; dat 
is wat opdrachtgevers vaak over de streep trekt. We laten het graag 
zien!’, begint Wielens.

Zakelijke mogelijkheden
De combinatie van het museum met zakelijke evenementen wordt, 
voor het bestaansrecht van een locatie als het Spoorwegmuseum, 
steeds belangrijker. ‘Juist die wisselwerking tussen museumbezoekers 
en evenementen maakt het Spoorwegmuseum dynamisch. Je ziet dat 
het leeft! Voor een zakelijk evenement moet je in de eerste plaats iets 
anders dan anders willen. De locatie, de uitstraling en inrichting daar-
van, zijn erg divers en zo kunnen we dus écht aansluiten bij het eve-
nement. Zo hebben we ruimtes als de koninklijke wachtkamers, met 
kroonluchters en fluwelen zitjes en ruwe moderne industriële ruimtes. 
Maar in iedere zaal zie je wel een stukje museum terug.’        

Diversiteit
Kies voor vergaderen in een dubbeldekker, een diner tussen de trei-
nen of een sessie in de theaterzaal of het oude opleidingsinstituut van 
de NS. Tijdens openingstijden beschikt het Spoorwegmuseum over 
een grote plenaire zaal, die plek biedt aan 300 personen, en nog zo’n 
10 subruimtes. Na sluitingstijd zijn dit zelfs 16 subzalen met daarnaast 
nog de beschikking over de museumhal van 14.000m2 voor zakelijke 
evenementen en feesten tot 3000 personen. ‘Vanaf Utrecht Centraal 
stopt er ieder uur een sprinter in het Spoorwegmuseum. Gasten kun-
nen dus letterlijk met de trein tot in het museum komen. Kom je op 
maandag, of in de avonduren, dan heb je de locatie exclusief voor 
jezelf ’, zegt Wielens.
Huiscateraar Vermaat Groep verzorgd voor negentig procent van alle 
evenementen voor de innerlijke mens. Maar mocht een opdrachtge-

ver op zoek zijn naar nét dat beetje anders dan 
staat Baks&Meijer op rolschaatsen en in jeans-
schorten voor je klaar. Voor de iets exclusievere 
catering behoord ook Maison van den Boer tot 
de mogelijkheden. En voor de audiovisuele fa-
ciliteiten werkt de locatie met ACS Audiovisuals 
en AVEX. Zo garandeert het Spoorwegmuseum 
dat de verwachtingen op niveau kunnen wor-
den waargemaakt. 

Innoveren en creëren 
‘We doen steeds meer, zijn vernieuwend, en 
gaan mee met wat er in de markt speelt. Zo won-
nen we in 2014 een Themed Entertainment As-
sociation Award voor VR-attractie de Vuurproef.’ 
In deze bekroonde attractie neemt verteller Rut-
ger Houwer je mee op reis door de spoorwegge-
schiedenis en ga je op een interactieve manier 
een trein besturen. ‘Zelf ben ik er wel eens in ge-
weest met een directeur en een nieuwe mede-
werker. Omdat je moet samenwerken was het ijs 
daarna meteen gebroken. Dat is leuk om te zien. 
Naast de vuurproef hebben we sinds kort ook 
een nieuwe attractie, TechLab, een practicum lo-
kaal waarbij je zelf proefjes kan doen en erachter 
komt hoe een trein werkt. Zo zorgen we ervoor 
dat het Spoorwegmuseum niet alleen een plek 
is om te leren, maar ook om te beleven.’

‘Naast alle ruimtes, mogelijkheden en attracties 
is er nog een voordeel. De locatie beschikt na-
melijk al over een bijzondere sfeer, zonder dat 
je daarvoor hoeft op te bouwen. Als museum 
zijn wij van nature gastvrij. Dagelijks lopen hier 
honderden bezoekers rond, in het weekend zelfs 
duizenden. Je kan er dus op vertrouwen dat het 
goed geregeld is’, zegt Kim Wielens, Salesmana-
ger bij het Spoorwegmuseum, tot slot.

‘De poort naar de wereld’, zoals het station ook wel werd genoemd, is het beginpunt van een 

ontdekkingsreis. Zowel bezoekers als zakelijke gasten worden ondergedompeld in de wereld van oude 

treinen, VR attracties, koninklijke rijtuigen en het nieuwe TechLab. Want het oubollige imago van een 

museum heeft deze historische evenementenlocatie allang niet meer. Met 16 ruimtes voor zakelijke 

evenementen, met ieder een eigen verhaal, straalt de locatie pure nostalgie uit maar dan in een modern 

jasje. EventBranche Magazine sprak met Kim Wielens, Salesmanager bij het Spoorwegmuseum, over de 

zakelijke mogelijkheden van het veelzijdige Spoorwegmuseum. Meer weten over de zakelijke mogelijkheden bij het Spoorwegmuseum? Kom dan eens langs voor een rondleiding en 
een kopje koffie. Neem hiervoor contact op met Kim Wielens via sales@spoorwegmuseum.nl
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Over het innovatieve karakter, de visie én 
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