Het Mechanisch Erfgoed Centrum is een museum dat een collectie heeft met een grote
diversiteit. Iedere bezoeker zal wat bekends
van vroeger tegen komen.

Er is een grote collectie verbrandingsmotoren,
stoomminiaturen, opengewerkte motoren,
stoommachines, stoomhijskraan, walsen, landbouwmachines, motorboten, smalspoortreinen,
metaalbewerkingsmachines, houtbewerkingsmachines, smederijmachines, drukkerijmachines, paternoster lift, draglines en een mahoniehouten mijnenveger van 1942. In de 90 meter
vitrinewand zult u van alles tegen komen.

U kunt dan denken aan radio’s en tv’s, typemachines, huishoudelijk apparatuur, 400 strijkijzers, een bakkerij inventaris, maar ook veel
oude gereedschappen, en een bibliotheek met
veel oude technische boeken.

Mechanisch Erfgoed

8 en 80 lopen hier prachtig

Centrum

Dronterweg 29

8251 PA Dronten

De gehele collectie is ondergebracht in de
karakteristieke ‘Remise’. Het gehele dak is
bedekt met sedum. Vanuit de kantine heeft u
een fantastisch uitzicht over het polderlandschap. Het museum is bereikbaar per boot via
de Lage-Vaart, en er is een steiger waar u 3 x
24 uur mag verblijven.
De ‘Remise’ is geschikt voor:
* Het museum bezoek (e.v. met rondleiding)
* Evenementen
* Feestjes
* BBQ
* Lunch
* Bedrijfsuitjes
* Vergaderingen
* Trouwlocatie
* Fotoshoots
* Excursies techniek van 1880 tot1980
* Scholieren kunnen er kennis en ervaring
op doen in techniek.
* Wij zijn een erkend leerbedrijf
Voor evenementen is er binnen een ruimte van
± 1000 m², op het buitenterrein ± 10.000 m².

De openingstijden zijn:
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Altijd open op afspraak,
7 dagen per week

M.E.C.

Elke 3de zaterdag en zondag
van de maand

Stoomweekend
Collega stomers welkom

Tel . 0321-325139
E-mail info@mecmuseum.nl

Neem hierover contact met ons op:
Tel. Nr.: 0321-325139
E-mail : info@mecmuseum.nl

Mechanisch
Erfgoed
Centrum
Oude ambachten- en motorenmuseum,
en een kenniscentrum van oude technieken.
Op de bodem van de Zuiderzee

Vrijwilligers werken er aan de machines
en apparaten, en laten ze weer lopen.
Ook mensen voor wie een betaalde baan
niet vanzelfsprekend is, vinden bij ons een
passend leer- werkplek/traject.
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Een bezoeker schreef in het gastenboek:

Mijn hele jeugd trok aan mij voorbij.
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