EXPOSITIES
De Scheltema collectie
Bij de ingang van ons
museum vindt u de zogenaamde Scheltemazaal.
Deze zaal is genoemd
naar de oorspronkelijke
grondlegger van ons
museum, Piet Scheltema.
De collectie is tot op heden de grootste collectie van
Nederlandse modellen in Europa.
De treinen van Baantjer
De bekende auteur Appie
Baantjer schreef romans over
rechercheur De Cock van de
Amsterdamse politie. In zijn
vrije tijd was hij vaak bezig
met zijn modeltreinen, die
hij in zijn tuin liet rijden. De
Baantjerbaan is een landschapsbaan met treinen. Vrijwilligers hebben de baan ontworpen en gebouwd.
De Schravendeelbaan
Deze baan is in 37 jaar
geheel uit modules ontstaan. Het model van
ruim 7,5 meter lang, geeft
een groot Amerikaans
houtverwerkingsb edrijf
weer. Alle modellen in de
schaal 1:87 zijn van een
uitzonderlijke kwaliteit en met de hand gemaakt, op
de locomotieven na.
Alle informatie over het museum, exposities en
nieuws uit de wereld van de (model)treinen vindt u
op www.modelspoormuseum.nl

Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag en zondag
zaterdag

13:00 tot 17:00 uur
10:00 tot 17:00 uur

in de schoolvakanties
dinsdag t/m zaterdag
zondag en maandag

10:00 tot 17:00 uur
13:00 tot 17:00 uur

Voor openingstijden tijdens de feestdagen, zie onze
website (ook voor aanmelden nieuwsbrief).

Toegangsprijzen
kinderen t/m 2 jaar
jongeren van 3 t/m 13 jaar
volwassenen (vanaf 14 jaar)
65+ en museumjaarkaarthouders
groepskorting op aanvraag.

gratis
€ 4,00
€ 6,00
€ 1,00 korting

Prijswijzigingen voorbehouden. Kinderen tot 14 jaar
dienen door een volwassene te worden begeleid.

BELEVEN,

VERWONDEREN,

DOEN!

Arrangementen
Groepsbezoeken zijn het hele jaar mogelijk. We organiseren op middagen ook rondleidingen (op aanvraag,
kijkje achter de schermen). Kinderfeestjes, schoolreis,
excursies en lunch arrangementen: op aanvraag.
Bereikbaarheid
Wij zijn per trein prima te
bereiken. Het busstation ligt
eveneens naast de deur. Komt u met
de auto, dan is er naast het busstation
een groot gratis parkeerterrein. Het
museum is goed toegankelijk voor mindervaliden.
NS-station Sneek
Dr. Boumaweg 17b
8601 GM Sneek
tel. 0515-430021

www.modelspoormuseum.nl
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Nieuw in het museum:
Expositie ‘Pakes Blik’ en de
modelbaan van Appie Baantjer.
Welkom in het Modelspoor Museum Sneek!
Ontdek het toen en nu van het spoorbedrijf in
binnen- en buitenland. Plus fraaie staaltjes modelbouw, speeltreinen voor kinderen en heel veel meer.
Treinen moeten rijden. Dit regelt u zelf.
Druk maar op de knoppen!

COLLECTIE

Alle treinen in miniatuur
Van Arend via Blauwe Engel tot HSL, in het
Modelspoor Museum Sneek vindt u ze allemaal in
het klein. Het begon allemaal met de Sneker antiquair Piet Scheltema, die vanaf 1977 een enorme
collectie Nederlandse modeltreinen bij elkaar bracht.
De collectie is verder uitgebreid door Theo Kuipers
en met eigen aankopen. In totaal exposeren wij
meer dan 2500 modellen. Een feest van herkenning!
Snitser Bergbaan
De Snitser Bergbaan staat in het hart van het
museum. Onze eigen vrijwilligers bouwden er aan.
Op deze baan rijden maar liefst zeven treinen, die
u zelf kunt bedienen. Favoriet van de kinderen is de
supersnelle ICE, die in ijltempo z’n rondjes draait.

MODELBOUW

Fraaie staaltjes modelbouw
Een sieraad voor het museum zijn de mooie voorbeelden van modelbouw. Naast de treinbanen zijn
er diorama’s te zien, waar meesterbouwers de
wereld in het klein hebben nagebouwd.
De wereld in het klein
De verzameling treinen uit de hele wereld maakt
ons museum uniek. Er zijn bijvoorbeeld prachtige
exemplaren te bewonderen van Duitse, Zwitserse
en Oostenrijkse treinen.
Ze staan in een historisch verantwoorde samenstelling in de vitrine. Zo is de ‘Krokodil’ te zien, in de
Zwitserse en de Duitse versie.

ZELF RIJDEN

Spelen met echte modellen
Modelbouw is een hobby voor jong en oud. Ons
museum trekt volwassenen en kinderen. Modeltreintjes en rails nodigen uit om te bouwen en te
rijden op de speciale speeltafels. Niet kijken maar
doen! Speciale aandacht is er in het museum voor
de geschiedenis van het lokaalspoor in NoordNederland. Onze medewerkers vertellen u graag
over de Nederlandsche Tramweg Maatschappij.
Treinen moeten rijden
Niets is mooier dan een rijdende modeltrein. In het
museum zijn verschillende banen waarop u zelf de
treinenloop kunt regelen.
Druk op de knoppen!

