De Veluwsche Stoomtrein
een rijdende locatie voor
een onvergetelijk feest!
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Feesten met
Groeps
arrangementen

een nostalgisch tintje
Tijdens een spannende tijdreis met de museumstoomtrein
van de Velusche Stoomtrein Maatschappij beleeft u een
bijzonder dagje uit.

De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) beschikt over een uitgebreid en afwisselend

Culinair genieten

materiaalpark waaronder een grote collectie oude stoom-en diesellocomotieven,

Gedurende het seizoen zijn rijdt de VSM enkele culinaire ritten. Er is er een mogelijkheid om

historische rijtuigen. Ook kan er in de rijdende trein een smakelijke maaltijd worden

een culinaire rit exclusief voor uw gezelschap te organiseren. Hiervoor heeft de VSM enkele

verzorgd. Mogelijkheden genoeg voor een op maat gesneden feest, bruiloft of zakelijk

historische internationale restauratierijtuigen die zijn uitgerust met complete keukens.

evenement in nostalgisch sfeer.

Hierdoor bestaat de mogelijkheid om in een rijdende trein diners, lunchen , buffetten en
andere feestelijke maaltijden te serveren. Zo kunt u in onze historische rijtuigen comfortabel

Koningslijn

en sfeervol tafelen.

De VSM beschikt over een eigen spoorlijn tussen Apeldoorn en Dieren, met tussenstations
in Beekbergen, Loenen en Eerbeek. De Koningslijn. Tijdens de meeste rijdagen wordt er

Veluwe & IJssel

gereden tussen Apeldoorn en Eerbeek, in de zomer wordt er regelmatig doorgereden naar

Door de ligging van Staton Dieren nabij de IJssel, is in de zomermaanden mogelijk een ritje

Dieren. Voor uw gezelschap kunt ook uw eigen (stoom)trein afhuren.

met de stoomtrein te combineren met een vaartocht over de mooie rivier de IJssel. Deze
combinatie van boemeltreintje en luxe salonboot vormt al jaren een zeer succesvol dagje

Museumstation Beekbergen

uit in het reguliere programma van de VSM. Bekijk hiervoor op onze website wanneer de

In Beekbergen is het Museumstation van de VSM gevestigd met het stoomdepot en de

salonboot vaart.

locomotievenloods. Het stoomdepot geeft u een indruk van het stoomtijdperk van de
spoorwegen uit de vorige eeuw, u zet hier letterlijk een stap terug in de tijd. Een bezoek

Maatwerk

aan het stoomdepot, met vele voorzieningen die nodig zijn om met stoomlocomotieven

Bij de VSM is er de mogelijkheid om een (stoom)trein af te huren. In overleg wordt de

te rijden, is het meer dan waard. Voor groepen verzorgen we regelmatig een rondleiding

dienstregeling speciaal voor u samengesteld en bepaalt u zelf wanneer vanaf welk station

waarin u meer wordt verteld over het rijden met historische stoomtreinen. Ook buiten de

u vertrekt en eventueel extra tijd inplant om het stoomdepot te bezoeken. Voor kleine

rijdagen om wordt voor gezelschappen mogelijkheid geboden een rondleiding te krijgen

gezelschappen kunnen we mogelijk een aantrekkelijk aanbod doen voor de zondagen van

over stoomdepot. Het station heeft tevens een prachtige stationsrestauratie met diverse

april tot november. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.

mogelijkheden voor een kopje koffie, lunch of high tea.

Laat u verrassen door de vele
mogelijkheden die de stoomtrein
te bieden heeft!

Meer informatie:

spoort u ons op?
Boekingen
reserveringen@stoomtrein.org
Kantooradres:
Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
Rijnstraat 68 - 7332 AX Apeldoorn
T: 055-506 1989 - www.stoomtrein.org
Hoe ons stoomdepot te bereiken met de auto?
Het museumstoomdepot is gelegen in het dorp Lieren, ruim een
kilometer van Beekbergen.
De A1: afslag 20, Apeldoorn-Zuid, richting Beekbergen, volg het spoor
aan de linkerkant zo goed mogelijk. Na passeren van de overweg
(in Lieren) gaat u op de eerstvolgende kruising rechtsaf.
De A50: afslag 23, Loenen, vervolgens direct richting Beekbergen, bij
T-kruising rechtsaf richting Lieren. U bereikt de VSM na zo’n kleine
2 kilometer alsmaar rechtdoor rijden.
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