MODELTRAMBANEN IN
ALLE SOORTEN EN MATEN

NOG MEER MOBIEL
ERFGOED

Van Gend en Loos loods (nr 12)
Hellevoetse tramweg maatschappij, Tramfabriek
Schermendam, Tramways de Pierreux, Stameldamse
Binnenweg, Stameldamse busbaan, Trambaantje,
Koningswaal (augustus 1933).

Stichting Mobiele Collectie Nederland laat zien hoe
door de jaren heen in Nederland is gereisd en hoe onze
spullen werden vervoerd. Geniet op allerlei plekken in het
museum van: fietsen van alle tijden, auto’s, de zuster van
het consultatiebureau op haar Solex, het zuiveltransport
en zelfs het zweefvliegtuig als symbool van de opkomst
van de recreatie in de jaren ‘60.

Tramremise (nr 12)
GVB Modeltramclub, Gezicht op den Ysel (Zutfen
1928), Tramstraat 1930 Eindhoven, RTM Trambaan en
Hellevoetsluis, Zwaaghoek.

Lees meer op de website van de stichting Mobiele
Collectie Nederland: www.mobiel-erfgoed.nl

Wagenhuis bij de Zaan (nr 9)
Tramdiorama Miniworld Rotterdam.
Boerderij uit Kadoelen (nr 6)
Houten trambaan, radiografisch bestuurbaar.

Met medewerking van (onder andere): Nederlandse Trolleybus
Vereniging, Tramweg Stichting, Stichting Veteraan Autobussen,
stichting Transit Oost Winterswijk, Haags Bus Museum,
stichting Behoud en Restauratie van Amsterdamse
Museumbussen, NZH Vervoermuseum, Stichting
RoMeO, DHL, Connexxion, Stichting De Lokomotor,
stichting Mobiele Collectie Nederland, eigenaren
van mobiel erfgoed zoals (brom)fietsen, auto’s,
brandweerauto’s, transportwagens en
(model)zweefvliegtuigen.

VOLGENDE HALTE:
OPENLUCHTMUSEUM!

BELEEF STADS- EN STREEKVERVOER
17 EN 18 JUNI 2017
Dit weekend stap je in de wereld van het historisch
stads- en streekvervoer.
Beleef nostalgische momenten in oude bussen en
trams, bewonder bijzondere modelbanen en geniet
van het mobiele erfgoed. Doe mee met leuke
activiteiten voor jong en oud!
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9. Wagenhuis Miniworld
Rotterdam in actie
Kinderen kunnen de
rangeerbaan bedienen.
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10. Scheepswerf Marken
Ooit visten op de Zuiderzee
zo’n 2.000 platbodems op
haring en paling. Na de
aanleg van de Afsluitdijk werd
steeds meer ‘bot gevangen’ …
Op de werf weten ze er alles
van.
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Onze speciale gasten maken dit weekeinde parade: drie
historische trams uit Den Haag:
- De ‘Buitenlijner’, een motorwagen uit 1924, zorgde tot
1965 voor het vervoer tussen Den Haag en Delft en
tussen Den Haag en Wassenaar en Leiden.
- De ‘Ombouwer’, een stadswagen uit 1905. In 1929/
1931 gemoderniseerd, aangevuld met een bijwagen
uit 1929: één van de laatste uit een grote serie die tot
1965 werden gebruikt.

16. Midlum
Plattelandsgarage
Van een benzinepomp uit
de jaren ’60 tot een Friese
takelwagen: dit weekend is
de boerderij uit Midlum een
garage van toen.

De HTM 274 uit 1921, eigendom van het Openluchtmuseum
zelf, maakt het Haagse gezelschap compleet.

17. Tilburgse huisjes Iedere
arbeider zijn eigen auto!
Joop den Uyl zei het in de
jaren ‘60: iedereen heeft recht
op een auto! En wat was er
heerlijker dan je eigen auto
voor de deur?
18. Groene Kruisgebouw
Zuster op de Solex
Normaal gesproken staat
de zuster stilletjes voor
de deur van het Groene
Kruisgebouw. Dit weekend
komt ze tot leven….en rijdt ze
daadwerkelijk rond op haar
Solex!
19. Tolgaarderswoning
Mag je hier passeren zonder
tol te betalen?

BUSSEN UIT HET HELE LAND
In het museum staan meerdere historische bussen
opgesteld, van museumbus-organisaties uit het hele
land. Maak een ritje rondom het museum met één van de
rijdende bussen! (vertrek vanaf Entreeplein)
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4. Canonkamer Met mobiel
erfgoed in vogelvlucht door
de geschiedenis
13.00 – 13.30 uur Presentatie
door Max Popma, Stichting
Mobiele Collectie Nederland

15. Freia Stoomzuivelfabriek
Transport van zuivelproducten
In Friesland werd in 1879
de eerste zuivelfabriek Freia
gesticht. De melk werd uit
de omgeving aangevoerd.
De oude stoommachine is
vandaag in werking en de
‘ijzeren hond’ is te zien!
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3. Entreeplein Ritje met een
historische bus
Vandaag vertrekt er ieder half
uur een echte historische bus.
Er rijden verschillende bussen,
dus kijk op de dienstregeling
en kies je favoriete bus.

TRAMS UIT DEN HAAG
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2. Entreeplein Historische
bussen
Historische bussen uit de
jaren ’20 tot jaren ‘80 – stap
in waar je kunt en neem ook
binnen een kijkje.

12. Remise en Van Gend
en Loos loods
Modeltrambanen in alle
soorten en maten
Bewonder de unieke trams
en trambanen en ontmoet
modelbouwers. Er zijn boeken,
bouwpakketten en gadgets te
koop. Leuk voor Vaderdag!

Foto: Otto Dijkstra
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11. Smederij Wagenwiel
branden: met water en vuur!
Vanaf 12.00 uur vindt een
spectaculaire demonstratie
houten wagenwiel branden
plaats. Radmaker en smid
demonstreren zeldzaam
vakwerk!
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1. Entreeplein Trams!
Alleen dit weekend stap je in
een echte Haagse tram!
Bij elke tramhalte kun je inen uitstappen. De trams rijden
de hele dag in wisselende
volgorde.

8. Rietveldhuisje
Het Rietveldhuisje staat
symbool voor de opkomst van
de recreatie vanaf de jaren
’50. Daar hoort dit weekend
bij: ontspanning in de lucht!

Ontwerp: Mijksenaar, Amsterdam, 2017
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7. Brandweerauto’s
Vanaf 11.00 uur. Ook de
hulpdiensten reden vroeger
door stad en streek. Help
mee met brandjes blussen
op instructie van de
brandweermannen.

14. Rangeerterrein voor de
remise Tramles voor kinderen
Van 11.00 tot 15.00 uur. Wat
doet een trambestuurder? Je
leert het tijdens de tramles,
in 10 minuten, en verdien een
diploma!
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6. Kadoelen
Kinderactiviteiten
Knutsel zelf een trambouwplaat in elkaar en help
mee om een modelspoorbaan
te bedienen.

13. Rangeerterrein voor
de remise Op de foto als
tramconducteur
Van 11.00 tot 15.00 uur.
Ga (gratis) op de foto in een
écht conducteursuniform,
met je vader als je wilt. Het is
tenslotte Vaderdag!
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5. Radmakerij
Een houten wiel,
vakmanschap.
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