
 
 

 

ACTIVITEITENPROGRAMMA MUSEUM BUURTSPOORWEG 

SEIZOEN 2020 

Het jaar 2020 stond in het teken van Corona. Met constant veranderende maatregelen was het een 

seizoen lang schakelen tussen wat kon en wat mocht. Zo hebben we de eerste drie maanden van 

ons seizoen moeten missen, omdat het museum vanwege die maatregelen gesloten was. Pas op 

zondag 5 juli hebben we onze deuren kunnen openen voor ons publiek. Daarbij hebben we vanwege 

Corona een fiks aantal wijzigingen moeten doorvoeren in ons museum, om een bezoek zo veilig 

mogelijk voor iedereen te laten verlopen. Consequentie was dat we slechts een derde van onze 

normale capaciteit aan bezoekers konden ontvangen. De positieve kant van het verhaal, is dat we 

ruim de tijd hebben gehad om ons werkplaatskantoor en werkplaatskantine op te knappen. De 

eerste helft van 2020 is gebruikt om deze ruimtes aan te pakken en te moderniseren.  

1. Rijdagen  

Vanaf zondag 5 juli kon het rijseizoen 2020 beginnen. Met drie gemiste maanden leverde dit een fikse 

achterstand op in aantal bezoekers en omzet. Om iedereen zo veilig mogelijk te kunnen ontvangen én 

laten werken hebben we diverse maatregelen doorgevoerd. Consequentie was dat we slechts een 

derde van de reguliere capaciteit konden benutten. 

2. Evenementen  

Ondanks alle maatregelen en beperkingen hebben we onze traditionele Najaarsstoomdag wel door 

kunnen laten gaan. In afgeslankte vorm weliswaar, maar het was een groot succes. Al onze rijvaardige 

stoomlocomotieven zijn in actie geweest met verschillend samengestelde goederen- en 

personentreinen. Het doel was om deze dag zoveel mogelijk van ons historisch en rijvaardig materieel 

te presenteren aan het publiek. Met een extra uitgebreide dienstregeling en een strak 

reserveringssysteem kunnen we terugkijken op een succesvolle rijdag.  

3. Extra ritten 

Zakelijke bijeenkomst 7 maart 2020 

Vlak voor de eerste lockdown kon een toeristische onderneming nog een indrukwekkende bijeenkomst 

houden voor haar medewerkers in onze museumloods op station Boekelo. Zo werd de start van het 

seizoen na een inspirerende bedrijfspresentatie en aansluitend een warm en koud buffet ingeluid. Een 

bijzonder zakelijk evenement in een uniek decor van historisch cultureel erfgoed. 

Voor de rest van het jaar zijn alle extra ritten en evenementen vanwege Corona afgelast of uitgesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Voortgang restauratieprojecten en overige werkzaamheden 

Wat is er in 2020 gedaan aan restauratiewerkzaamheden en noodzakelijk onderhoud (infra, vastgoed, 

materieel, enz.) 

* Restauratie rijtuig NS C 1820 

* Restauratie lokaal locomotiefje Loc 12 

* Verbeteren en bestraten van het overwegpad richting de locloods 

* Aanleggen van nieuw verwarmingssysteem in de Goederenloods 

* Moderniseren van werkplaatskantoor en werkplaatskantine 

* Aanschaf compleet nieuw kassasysteem en implementatie online ticketsysteem  

 

 

 


