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Evenementen | Events | Ereignisse

Het hele jaar door organiseren wij evenementen, waarop 

er iets extra’s gebeurt. Kijk voor een actueel overzicht op 

onze website. De volgende evenementen staan al vast: 

� 30, 31 mei en 1 juni: Nostalgiedagen

� 20 en 21 juni: Jubileumdagen 50-jarig bestaan

� 18 en 19 juli: Kinderstoomdagen

� 29 en 30 augustus: Pasar Malam (Indische markt)

� 26 en 27 september: Smalspoormodelbouwdagen

� 29 november: Sinterklaas komt langs

� 27 t/m 30 december: Winterse stoomritt en

Iets te vieren 

Kinderfeestje, familiefeest, personeelsuitje, trouwen, 

bedrijfsevenement ...? Het kan allemaal en ook het hele 

jaar door. Kijk voor de mogelijkheden op de website.

Bereikbaarheid | Accessibility | Zugänglichkeit

Auto | Stoomtrein Katwijk Leiden ligt aan de A44, afslag 

Leiden Zuid. Vanuit Den Haag afslag 9; vanuit Amsterdam 

afslag 8. Volg daarna de borden Valkenburgse Meer. 

Er is voldoende grati s parkeergelegenheid.
Openbaar vervoer | vanaf stati on Leiden Centraal of 
Den Haag Centraal: bus 43, halte Haagse Schouw.

Contact 

Stoomtrein Katwijk Leiden 

Jan Pellenbargweg 1, 2235 SP Valkenburg ZH

52.159382N, 4.443640E

T (071) 572 4275

info@StoomtreinKatwijkLeiden.nl

/StoomtreinKatwijkLeiden

@Stoomtrein_SKL

www.StoomtreinKatwijkLeiden.nl

Dienstregeling | Timetable | Fahrplan

Stoomtrein (Steam train/Dampfzug) langs het 

Valkenburgse Meer (duur 30 min). Vertrek om 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. 

Aansluitend op de stoomtrein kun je overstappen 

op de Dieseltrein (Diesel train/Dieselzug) met open 

wagens naar onze remise remise voor een bezoek 

aan het museumdepot (duur 30 min). 

Vertrek om 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40 uur.

Toegangsprijs | Tickets | Eintritt 
� Kinderen (Kids/Kinder) van 4 t/m 12 jaar: € 7,-

� Volwassenen (Adults/Erwachsene): € 9,-

Voor enkele evenementen (zie website) geldt een 

toeslag van € 1,- p.p. op de normale entreeprijs.

Kaartjes zijn de hele dag geldig en geven toegang tot 

beide treinritt en en het binnen- en buitenmuseum. 

De Museumjaarkaart is niet geldig.
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Openingsti jden | Opening hours | Öff nungszeiten
Wij zijn open van 10.30 - 16.30 uur.
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geopend | open | geöff net
van 10.30 - 16.30 uur

evenement | event | Ereignis

van 10.30 - 17.00 uur
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Zodra je het stati on binnenstapt, lijkt 
het of de ti jd heeft  sti lgestaan. Langs 
het perron staat een bijna 100 jaar oude 

stoomlocomoti ef met haar anti eke houten 
rijtuigen al op je te wachten. De conducteur 

blaast op zijn fl uit, de stoker gooit nog een 
paar kolen op het vuur, en als de machinist 
aan de regulateur trekt, zet de locomoti ef 
zich puff end en sissend in beweging. Hard 
gaat het allemaal niet. Het is een echt 
‘boemeltreintje’ dat veel opa’s en oma’s nog 

kennen uit hun jeugd. 

Kom langs! Ruik, kijk en geniet van de sfeer 

van vroeger, toen de stoomtrein in Nederland 

nog zorgde voor het vervoer van mens en 

product. Inmiddels is dat allemaal verleden 

ti jd. Maar bij de Stoomtrein Katwijk Leiden 
ontdek je hoe belangrijk het spoor ooit was. 

Binnen en buiten

In dit levende museum is veel te zien 

en te doen! Je komt binnen in een echt 

stati onsgebouw waar je een ouderwets 
treinkaartje koopt. Via het perron kom 

je in het buitenmuseum waar nog meer 

historische gebouwen staan. Bekijk daar 

de anti eke rijtuigen, de stoom- en de 
diesellocomoti even. 
De machinist lijkt elk moment terug te 

kunnen keren in zijn kantoortje; zijn jasje 

hangt er nog en ook de olielampen voor 

de locomoti ef staan al klaar. In de tuinderij 
ervaar je wat daar allemaal per spoor 

gebeurde. En in het binnenmuseum ten slott e 
ontdek je hoe stoom werkt en welke rol de 

stoomtrein in Nederland ooit had.

Aanraken mag!

Oud of jong, bij ons heb je plezier. Je mag bijna overal 

op, in en aan zitt en. En… als je het leuk vindt, vraag 
dan aan de stoker of de machinist of je even op de 

locomoti ef mag staan om naar het vuur te kijken. 

In het museum nemen kinderen plaats op de plek 

van de machinist, zett en modeltreinen in beweging, 
spelen uren achter elkaar met de speelgoedtreinen 

of doen de speurtocht. Voor de allerkleinsten zijn 

er kleurplaten. De ouders kunnen, als ze uitgekeken 

zijn, genieten van een lekker kopje koffi  e. 

Please come and see us!

As you enter the stati on, it seems as if you step 
back in ti me. At the platf orm a nearly 100 years 
old steam locomoti ve and its authenti c wooden 
carriages are waiti ng for you. Smell, watch and 

enjoy the ambiance 

of days gone by, 
when steam trains 
were used to carry 
people and goods. 
Young and old will 
enjoy themselves in 
this museum. You 

can enter and see 

inside almost every 
engine or carriage. 

Feel free to ask the 
fi reman or engine 
driver to show you 
inside the locomoti ve 
so you can see the fi re in the boiler. 

Komme vorbei!

Sobald man den Bahnhof betritt , ist es als ob die 
Zeit stehen geblieben ist. Am Bahnsteig steht eine 
fast 100 jährige Dampfl ok samt anti ken hölzernen 
Personenwagen bereit. Rieche, schaue und genieße 
die Atmosphäre von damals, als der Dampfzug in den 
Niederlanden noch üblich war, um Menschen und 
Güter zu transporti eren. 

Ob alt oder jung, in diesem lebendigen Museum hat 
man Spaß. Man darf alles besteigen und anfassen. 
Und... wer gerne möchte, fragt einfach den Heizer 
oder den Lokführer und darf die alte Lokomoti ve 
besteigen und sich das Feuer ansehen.
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