150
Titrejaar tram in Brussel
Programma
- Plan
Titel

-

zondag 5 mei
12.00-18.00 uur: ritten met museumtrams in het centrum van Brussel
(opstappen aan de haltes Paleis op de Koningsstraat of Legrand op de
Louizalaan)

U vindt alle informatie omtrent de viering ook op
www.trammuseum.brussels/150years

raat
Warandepark

TRAM-EM op 4 mei
opstapplaats voor de gratis ritten
op 1 mei
opstapplaats voor de gratis ritten
op 5 mei

Koningsplein en BIP

n

zaterdag 4 mei
• TRAM-EM: Europees Kampioenschap voor trambestuurders (op de
Koningsstraat ter hoogte van het Warandepark)
• Het Trammuseum is open tijdens de normale openingstijden

tentoonstellingen 150 jaar tram
van 1 tot en met 5 mei

laa

-

grote tramparade op 1 mei

iza

donderdag 2 en vrijdag 3 mei
gegidste bezoeken aan Brussel aan boord van een museumtram
(inschrijven op www.brussel.be/irisfeest)

tentoonstelling
Regentschapsstraat op 1 mei

u
Lo

-

tracé (bij benadering) van de
eerste Brusselse tramlijn

gsst

woensdag 1 mei
• 11.00-14.00 uur: tentoonstelling van de trams die deelnemen aan
de parade (Regentschapsstraat)
• 14.00-16.00 uur: grote tramparade met 40 voertuigen die de evolutie
van de tram in Brussel weergeven (Koningsstraat, omgeving Paleizenplein-Warandepark)
• 16.15-19.00 uur: gratis, publieke ritten met museumtrams op twee
trajecten die min of meer het tracé van de eerste tramlijn volgen
(opstappen in de omgeving Paleizenplein-Koningsstraat)
• 11.00-19.00 uur: tentoonstellingen 150 jaar tram, “nieuwe generatie
tram” en trams van de Buurtspoorwegen (op het Koningsplein en
op het binnenplein van het Brussels Info Point)
Deze tentoonstellingen zijn open van 1 tot en met 5 mei.
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Activiteiten rond 150 jaar tram in Brussel
(1/5 - 5/5/2019)

Musée du Transport Urbain Bruxellois asbl • Museum voor het Stedelijk Vervoer te Brussel vzw
Avenue de Tervueren 364b Tervurenlaan • Bruxelles 1150 Brussel • Belgium
+32 2 515 31 08 • www.trammuseum.brussels • www.facebook.com/trammuseumbrussels

150
Titrejaar tram in Brussel
Week
Titel van de tram - Praktisch

Speciale activiteiten van andere erfgoedverenigingen
tijdens de week van de tram (27/4 - 5/5/2019)
-

zaterdag 27 april, 13-17 uur, ASVi - Thuin
Extra ritten met diesel- en elektrische trams van de NMVB
www.asvi.be

-

zondag 28 april, 13.30-17.30 uur, ETG - Gent
Uitzonderlijke ritten met museale MIVG-PCC’s 01 en 25 tussen
Sint-Pietersstation en Korenmarkt; hop-on, hop-off langsheen het traject

-

dinsdag 30 april, 11-15 uur, VlaTAM - Antwerpen
Ritten met MIVA 7386 en NMVB 9994 tussen Groenplaats en
museum VlaTAM
www.vlatam.be

-

donderdag 2 mei, 13-18 uur, Tramsite Schepdaal
Tramsite Schepdaal is open, een NMVB-dieseltram voert ritjes uit
op de stelplaats
www.tramsiteschepdaal.be

-

zondag 5 mei, 10-17 uur, TTO Noordzee - De Panne
Ritten vanuit De Panne naar Nieuwpoort, Koksijde en Adinkerke
www.ttonoordzee.be

-

zaterdag 27 april en zaterdag 4 mei, 14 uur, TTA - Erezée
Vertrekken van NMVB-dieseltram naar Forge à la Plez
www.tta.be

-

elke dag (naargelang de openingstijden), MTCW - Luik
Het Museum voor het Openbaar Vervoer van Wallonië is open
www.musee-transports.be

20-03-2019b

Praktisch
Hoe de festiviteiten op 1 mei bereiken?
-

Met de metro
lijnen 1-5: Park, Centraal Station, Kunst-Wet
lijnen 2-6: Louiza, Troon, Kunst-Wet, Kruidtuin
Informatie op www.mivb.brussels

-

Met de trein
Station Brussel-Centraal
Informatie op www.b-rail.be

Meer informatie over het Trammuseum? Lid worden?
www.trammuseum.brussels

LET OP! Het Trammuseum is op 1 en 5 mei uitzonderlijk
gesloten vanwege de activiteiten rond 150 jaar tram
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