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Het landbouwmuseum  van Saint Loup  

 

Musee de la machine agricole   

Dit museum is gelegen 190 kilometer ten zuid-oosten van Parijs departement Nièvre  
association F.R.A.M.A.A.  – 9, Rue du Maître de Forges - Le Bourg –  58200 Saint-Loup.  

 
Het museum, geopend in 1993,  is opgericht door een groep gepassioneerde  monteurs en andere 
liefhebbers van de oude landbouwtechniek  die zich tot doel hebben gesteld het oude landbouw 
materiaal  voor het nageslacht te behouden, en tentoon te stellen.  

Er zijn meer als 100 oude landbouwmachines te bewonderen. Uit de periode van eind 19e eeuw 
tot de jaren 60 van de vorige eeuw. Het museum telt niet alleen maar 2 gebouwen met een totale 
oppervlakte van 1100 m2, het is ook de sfeer. U flaneert langs de stoomtractor van Robert Bell uit 
1911 (meer dan 10 ton)of Henryette een stoommachine die 240 pk heeft.U loopt door een haag 
van  maaimachines, dorsmachines,schovenmaaiers en oogstmachines, die wachten om weer aan 
het werk te gaan. Oude tractoren van de merken: Someca, Titan, Cletrac, JohnDeere, Lanz, 
Renault, Mc Cormick 
 

De kracht en bekendheid van het museum In Frankrijk maar ook in Europa, is te danken aan 
meerdere elementen:  
- Alle machines zonder uitzondering zijn allemaal werkende staat. 
- Daarbij een grote verzameling dorsmachines van voor 1965.waarmee men ieder jaar op: 
 15 augustus het grote oogstfeest organiseerd. 
Op dit oogstfeest zijn er meer dan 800 machines te bewonderen waaronder 300 oude tractoren, 
70 oude combines, oude beroepen, folkloristische groepen, streekproducten, kinderanimatie 
waarbij ook een tractordiploma verdiend kan worden. Tractor-ski en natuurlijk de mogelijkheid tot 
het nuttigen van de traditionele maaltijden. 
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Openningstijden : 

 
Van 1 mei tot 30 september, van10.00 uur tot12.00 uur en van14.00 uur 18.00uur. Dinsdag is het 
museum gesloten. 
Buiten de openingstijden en dagen  op afspraak voor groepen:03 86 26 27 48 
Gratis parkeren. 
 
Tarieven: Volwassenen : 4 € - Groepen van meer dan 10 personen: 3 €   
Kinderen van 6 tot15jaar: 2 € -.Kinderen onder de 6 jaar gratis 

MUSEE DE LA MACHINE AGRICOLE 
9, Rue du Maître de Forges - Le Bourg - 58200 SAINT-LOUP 

 http://www.framaa.fr/index.htm  
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