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Sluit je aan bij Nienoord Spoorwegen ! 

 

Wie we zijn 
Nienoord Spoorwegen is de 

vrijwilligersorganisatie die de treinen laat 

rijden op Landgoed Nienoord.  

Je vindt bij ons niet alleen mensen met 

een passie voor spoorwegen en 

(stoom)techniek, maar ook mensen die 

het gewoon leuk vinden om met elkaar 

zorg te dragen voor het beheer en behoud 

van een uniek fenomeen in noord 

Nederland.  

Nienoord ‘Spoor’ bestaat uit ca. 70 actieve 

vrijwilligers en hobbyisten en heeft geen 

vaste of betaalde krachten.  

Wat we doen 
De kern van wat we doen is het zo 

natuurgetrouw mogelijk nabootsen en aan 

het publiek tonen van een werkend 

Nederlands spoorbedrijf in al haar 

facetten, met als belangrijkste onderdeel 

het betrouwbaar en veilig vervoeren van 

personen. Ons uitgangspunt is om de 

bezoeker daarbij een samenhangende en 

historisch kloppende indruk te geven van 

het (Nederlandse) hoofd- en 

lokaalspoorbedrijf tussen 1900 en 2000. 

Al het onderhoud aan de treinen en 

wagons, seinen, spoorbaan, stations en 

hun omgeving wordt door ons 

gezamenlijk uitgevoerd. Daarnaast 

worden de laatste jaren de 

nodige uitbreidingen gerealiseerd. We 

leggen daarvoor nieuwe stukken 

spoorbaan, stations en bijna alle verder 

benodigde infrastructuur en techniek zelf 

aan. Binnenkort nemen we 2 nieuwe 

locomotieven in gebruik waarmee we dit 

nog veel beter kunnen invullen. 

We proberen door het nabootsen en in 

samenhang tonen van allerlei belangrijke 

elementen en aspecten de bezoeker mee 

te nemen in de geschiedenis van de 

spoorwegen in Nederland. De kleine 

schaal (1:5,5) waarin we dat doen biedt 
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bijzondere mogelijkheden om e.e.a. in 

samenhang te kunnen laten zien. Tegelijk 

is deze schaal groot genoeg om het 

gepresenteerde levensecht te kunnen 

ervaren.  

Wat we willen worden 
We willen ons ontwikkelen tot een 

museumspoorweg in het klein.  

De nadruk van onze hobby komt steeds 

meer te liggen op het vertellen van het 

achterliggende verhaal. Dus het werkend 

tonen van historisch correcte modellen 

van treinen, seinen en andere relevante 

spoorgebonden objecten, in de goede 

context, met de bijbehorende educatieve 

informatievoorziening en ervaring.  

Wie zoeken we 

Om ons spoorwegbedrijf te kunnen 

voortzetten en verder te kunnen 

uitbouwen zoeken we vrijwilligers met 

kennis en expertise op allerlei gebieden. 

We zoeken mensen die kunnen helpen 

met praktische zaken zoals: timmeren/ 

houtbewerking, metselen, elektrotechniek 

of groenonderhoud. 

Maar ook mensen die affiniteit hebben 

met marketing, productontwikkeling, 

educatie en communicatie.  

Verder zoeken we gastheren/dames en 

rondleiders om onze bezoekers welkom 

te heten en uitleg te geven over het  

vroegere Nederlandse spoorwegbedrijf 

aan de hand van wat er (straks) op 

Nienoord allemaal te zien is.  

En natuurlijk hebben we ook trein- en 

machinepersoneel nodig zoals 

machinisten, conducteurs, rangeerders 

enz. 

Wat bieden we 
We bieden een leuke hobby in een 

organisatie waarin je er niet alleen voor 

staat. Werk waarbij samen aanpakken 

maar ook gezelligheid belangrijk zijn. We 

bieden daarbij ruimte voor inzet op 

verschillende terreinen, niet per sé 

beperkt tot één specifiek onderwerp, taak 

of functie. We geven je gelegenheid om op 

verschillende terreinen actief te worden 

als je dat leuk vindt. 

Wat we vragen 
We vragen en verwachten serieuze 

betrokkenheid. Het werk is immers 

vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We 

houden van aanpakken; niet lullen maar 

poetsen. En soms juist wel goed 

overleggen om de goede stappen 

voorwaarts te maken. Dit werk kost je een 

aantal uren per week, een dag per maand 

of af en toe een aantal hele dagen, 

afhankelijk van wat je gaat doen. Het 

brengt een hoop voldoening en 

saamhorigheid. 

Vrijwilliger worden 
Lijkt het jou leuk om vrijwilliger te worden 

bij Nienoord Spoorwegen? Kan je een 

goede bijdrage leveren? Meld je dan 

vrijblijvend aan als belangstellende of 

neem contact op met onze coördinator 

vrijwilligerswerk voor meer informatie of 

om te bespreken wat de mogelijkheden 

zijn. www.nienoordspoorwegen.nl 

 

Nienoord Spoorwegen, een spoor van vernieuwing.
 


