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Voorprogramma  

 

 

 Woensdag, 6 oktober 

Bezoek aan het Industrieel Smalspoormuseum (600/700/900mm) in Erica  

Het Industrieel Smalspoormuseum in 

Erica laat zien hoe lichte spoorwegen 

werden gebruikt tijdens de industriële 

opkomst van Nederland in de vorige 

eeuw. 

 

Een rit van iets meer dan een uur met de 

historische smalspoortrein, een 

rondleiding door de turfmolmfabriek, het 

museum en het museumterrein zullen 

voor elke bezoeker een onvergetelijke 

ervaring zijn. 

 

Met lunchpakket. 

www.smalspoorcentrum.nl 

’s Middags een bezoek aan het Mechanisch Erfgoed Centrum in Dronten 

Stap in de 19e eeuw in het Mechanisch 

Erfgoedcentrum in Dronten. Een museum 

met een grote diversiteit. U komt er 

letterlijk van alles tegen, van 

naaimachines en gereedschap tot grote 

stoommachines en historische 

verbrandingsmotoren, waaronder een 

collectie Moës-locomotieven.  

 

Avondeten onderweg. 

www.mecmuseum.nl 

30e Internationales Feldbahntreffen 
Programmainformatie 
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Donderdag, 7 oktober 

’s Ochtends bezoek aan Leemspoor (600mm) in Rijssen 

In Rijssen, aan de voet van de 

Rijsserberg, loopt een smalspoorlijn 

waarover de steenfabrieken zo'n 100 

jaar geleden hun grondstoffen 

vervoerden.  

 

De vloot omvat een stoomlocomotief, 

diverse diesellocomotieven en 

passagiers-, goederen- en 

werktreinen. In de loods kunt u zien 

hoe ver de restauratie van het rollend 

materieel is gevorderd.  

  

Met lunchpakket. 

 www.leemspoor.nl 

’s Middags bezoek aan het Gelders Smalspoor Museum (700mm) in Heteren 

Hier werd tot in de jaren 1990 

smalspoor gebruikt. Het spoor van 

700mm dat werd gebruikt om de klei 

van de kiepwagens in de sorteer- en 

vormingsinstallatie te storten, was er 

nog steeds! Een van de hutten wordt 

nu gebruikt als overdekt museum en 

ontvangstruimte. Ernaast staat een 

tweede hut die is omgebouwd tot een 

locomotief- en wagenschuur. 

 

Er is ook nieuw spoor aangelegd dat 

al een aantal jaren in gebruik is. 

www.smalspoor.nl 



25 april 2021 Stoomtrein Katwijk Leiden - IFT Info NL.docx 

Hoofdprogramma 

 

Vrijdag, 9 oktober 

Stoomtrein Katwijk Leiden 

▪ Verwelkoming van de deelnemers 

▪ Rit met de stoomtrein rond het meer 

▪ Avondeten 

▪ Officiële opening 

▪ Presentaties van deelnemers 

 

Zaterdag, 10 oktober 

Stoomtrein Katwijk Leiden 

▪ Museumbezoek, bezoek aan het 

museumdepot 

▪ Lunch 

▪ Groepsfoto 

▪ Parade en langste kiepkar trein 

▪ Mogelijkheid om zelf te rijden 

▪ Avondeten 

▪ Verkiezing van organisatie van 

Feldbahntreffen 2022 en 2023 

▪ Smalspoorfilm van Ton Pruissen 

▪ Presentaties van deelnemers 

▪ Avondrit 
 

Zondag, 11 oktober 

Bezoek aan Automobielmuseum Louwman in Den Haag 

▪ Bezoek aan Automobielmuseum 

Louwman 

▪ Lunchpakket 

▪ Einde van het evenement 

 


