
Vertrektijden ReizigersVertrektijden Goederen

Nederlands grootste Nederlands grootste 
stoomtreinfestival!stoomtreinfestival!

� za = rijdt alleen op zaterdag, zo = rijdt alleen op zondag

� In de trein tussen Apeldoorn en Beekbergen en tussen 

 Loenen en Dieren rijdt een restauratierijtuig mee.

� Rolstoelvervoer alleen op traject Apeldoorn-Beekbergen.

� Alle tijden onder voorbehoud.

Terug naar Toen

Dagkaarten

Volwassenen € 22,50

Kinderen (4 t/m 11 jaar) € 16,00

Kinderen t/m 3 jaar   gratis

Toegang

Beide dagen 

van  8:30 uur

tot 17:30 uur

zaterdag 3 september zaterdag 3 september 
&&

 zondag 4 september zondag 4 september

� za = rijdt alleen op zaterdag, zo = rijdt alleen op zondag

� * = los rijdende locomotief

� Met de goederentreinen kunt u niet meerijden.

� Goederentreinen kunnen om organisatorische redenen uitvallen.

� Alle tijden onder voorbehoud.

Loenen v 6:50

Beekbergen v 7:05 

Apeldoorn a 7:25

   

Apeldoorn v 8:00 

Beekbergen v 8:30

Loenen v 8:45

Eerbeek a 8:55

goederentrein naar Beekbergen

10:15 11:15

goederentrein naar Loenen

9:55 12:00 13:40 15:35 18:05 za

    17:30 zo

Station Eerbeek

Apeldoorn VAM

Lange goederentrein

Like ons op 

Facebook

@veluwschestoomtrein

10:10 11:45 13:45 15:45 17:25

Station Dieren (NS)
trein naar Eerbeek (20 min) en Loenen (35 min) spoor 5

  9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 

14:15 15:15 16:15 17:15 18:15

trein naar Beekbergen (reistijd 25 min)

Station Apeldoorn (NS)
spoor 8

  8:50   9:45 10:25 11:15 11:55 

12:30 13:15 13:55 14:30 15:15 

16:00 16:45 19:00 za

  8:45   9:45 10:45 11:45 12:45 

13:45 14:45 15:45 16:45 17:45

Station Beekbergen
trein naar Apeldoorn (reistijd 25 min)

trein naar Loenen (10 min)

spoor 1

spoor 11

  7:50   9:10 10:05 10:45 11:40 

12:10 12:55 13:40 14:10 14:55

15:40 16:20 17:10

Station Loenen 

  9:20 11:00 12:35 14:35 16:35

trein naar Beekbergen (reistijd 10 min)

trein naar Eerbeek (15 min) en Dieren (35 min) spoor 1

spoor 1

Station Eerbeek

10:37 12:10 14:10 16:15 17:50

  9:35 11:15 12:50 14:50 16:50
trein naar Dieren (reistijd 20 min)

trein naar Loenen (reistijd 15 min)

spoor 1

spoor 1

goederentrein naar Apeldoorn VAM

9:55 10:55

goederentrein naar Loenen

8:15* (fac) 16:35 za

 15:25 zo

Station Beekbergen

goederentrein naar Eerbeek 

8:40 11:10 13:00 15:05 16:50 za

    17:00 zo

goederentrein naar Beekbergen

7:35 * 8:00 *  

Station Loenen



In het eerste volle weekeinde van september organiseert de VSM traditioneel 

‘Terug naar Toen’. Naast alle bedrijfsvaardige stoomlocomotieven van de VSM 

worden enkele Nederlandse historische diesellocomotieven ingezet. Samen 

verzorgen zij een intensieve dienstregeling over de gehele Koningslijn tussen 

Apeldoorn en Dieren. Meer dan genoeg te beleven voor jong en oud.

De hele dag door vele pendelritten:

� tussen Apeldoorn en Beekbergen

� tussen Beekbergen en Loenen

� tussen Loenen - Eerbeek -  Dieren

(vertrektijden vind u op de achterzijde van deze folder)

Diverse goederentreinen

� goederendienst tussen Loenen en Eerbeek

� goederendienst tussen Beekbergen en Apeldoorn VAM 

� ‘s ochtends een extra lange goederentrein tussen Loenen en Apeldoorn

Wat kunt u allemaal verwachten?

 Festivalterrein Beekbergen  Festivalterrein Loenen

De VSM wordt uitsluitend gerund door enthousiaste en vakbekwame vrijwilligers. 

Met veel zorg, geduld en kennis werken zij in hun vrije tijd aan de instandhouding 

en het onderhoud van locomotieven, rijtuigen, goederenwagens en de spoorlijn.  

Steun de VSM in haar werkzaamheden en wordt donateur. Bij een jaarlijkse 

donatie van ten minste € 22,50 ontvang u drie maal per jaar ons informatieblad 

‘De Koppelstang’. Hierin leest u achtergrondinformatie over de VSM en over de 

uitgevoerde (onderhouds-)werkzaamheden. Wanneer u jaarlijks € 35,00 of meer 

doneert, ontvangt u bovendien een dagkaart voor een dag vrij reizen met de VSM-

trein volgens de normale dienstregeling of ons stoomtreinfestival Terug naar Toen. 

Hoe u donateur wordt, leest u op www.stoomtrein.org onder ‘VSM - Donateur 

worden?.

Terug naar Toen 2022 Steun de VSM

SPOOR 1

SPOOR 1

SPOOR 11

De trein naar Apeldoorn vertrekt vanaf SPOOR 1 . De trein naar Loenen vertrekt vanaf SPOOR 11

Ingang festivalterrein

Overpad over de sporen

Toiletten

Horeca en terras

Spoormarkt

Attractie(s)

Modelbanen

Zowel de trein naar Beekbergen als de trein naar 

Eerbeek-Dieren vertrekt vanaf SPOOR 1

Eerbeek-DierenLoenen BeekbergenApeldoorn

privéterrein

In het Museumstoomdepot Beekbergen beleeft u oude tijden. Hier wordt van 

locomotief gewisseld, gerangeerd en worden de water- en kolenvoorraden van 

de stoomlocomotieven bijgevuld. Af en toe wordt er een grote stoomlocomotief 

gedraaid op de historische draaischijf. 

Op de festivalterreinen in Beekbergen en Loenen vindt u diverse attracties, 

historische voertuigen, modelbanen en een markt met kraampjes op het gebied 

van stoom en spoorwegen. Verder is op beide terreinen een gezellig terras met 

uitzicht op de treinen te vinden, hier kunt u heerlijk genieten van een kop koffi e, 
een drankje of een hapje. In de trein ussen Apeldoorn en Beekbergen en tussen 

Loenen en Dieren rijdt een restauratierijtuig mee.

Legenda


