
 

 
VOORBEREIDING VOOR JE BEZOEK AAN DE PRIKKELARME AVONDOPSTELLING  
Wat leuk dat je naar het Rijksmuseum komt. In dit document laten we je zien wat je te 
wachten staat. Heb je nog meer vragen, stuur dan een mail naar access@rijksmuseum.nl. 
Tijdens de prikkelarme avond is ofwel alleen de tentoonstelling in de Philipsvleugel open, 
ofwel alleen de afdeling 17e eeuw en de 19e eeuw. Kijk goed op de website op Prikkelarme 
avondopenstelling - Rijksmuseum wat er op de datum dat jij gaat open is.  
 

TIJDEN 
Op jouw ticket staat hoe laat je verwacht wordt. Je moet uiterlijk om 21 uur het museum 
verlaten. 
 

TOEGANKELIJKHEID 
Het hele museum is rolstoeltoegankelijk.  

 
HET GEBOUW 
Dit zie je als je vanuit de Stadhouderskade naar het Rijksmuseum kijkt: 
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Dit zie je als je vanuit het Museumplein naar het Rijksmuseum kijkt: 

 

 

 

Je moet de tunnel in het midden van het gebouw in lopen om bij de ingang van het 
museum te komen.  

 

 

  



In het midden is het fietspad en aan de zijkanten is de stoep. Vaak fietsen er mensen 
doorheen en soms zijn muzikanten muziek aan het spelen in de tunnel. In deze tunnel zijn 
ook de deuren van het museum. Het zijn er vier, drie deuren die bij een trap uitkomen en 
er is een ingang met een lift. Op deze avond mag je naar binnen via de ingang aan de 
Westkant van het museum. Die zit hier: 

 

INGANG VIA TRAP     INGANG VIA LIFT 

Je komt binnen in Atrium West, dat ziet er zo uit vanaf de trap: 

 

(Op deze foto is het veel drukker dan het op een prikkelarme avondopenstelling is) 



 

En zo vanuit de lift: 

 

(Op deze foto is het veel drukker dan het op een prikkelarme avondopenstelling is) 

 

MEDEWERKERS 
Bij de ingang staan mensen van de beveiliging. Zij zien er zo uit: 

   

 

  



Ook staan er publieksmedewerkers, zij zien er zo uit: 

      

Laat je entreeticket zien aan de beveiliger . Dit kan op een uitgeprint papier of op je 
telefoon. Hij of zij zal het scannen of zal je vragen het voor een paal met een scanner te 
houden. 

 

  



GARDEROBE 
Voordat je de zalen van het museum in gaat, kun je je tas en je jas wegbrengen. Grote 
tassen mogen niet mee in het museum. Je kunt je jas en tas bij de garderobe afgeven. Dan 
worden ze daar voor je bewaard tot je weer naar huis gaat. 

 
 

TOILETTEN 
Op de foto zie je hoe je de toiletten vanuit het Atrium kunt bereiken.  

 

 

  



Als je met een rolstoel, rollator of scootmobiel bent, moet je achterlangs om er via een 
rolbaan te komen, zie de pijlen in de foto hieronder. De beveiligers en 
publieksmedewerkers helpen je graag de weg te vinden.  

 

(Op deze foto is het veel drukker dan het op een prikkelarme avondopenstelling is) 

 
INFORMATIEBALIE  
Achter de informatiebalie zitten publieksmedewerkers die je kunnen helpen als je een 
vraag hebt. 

 
 
  



AUDIOTOUR  
Je vindt de audiotour in de Rijksmuseumapp, die je gratis kunt downloaden in de Appstore 
of Google Play. Neem een headset mee. Zet je locatievoorzieningen en Bluetooth aan om 
de app optimaal te kunnen gebruiken.  
 
NAAR DE MUSEUMZALEN 
Je moet onder de poorten door om naar de museumzalen te gaan.  

 

Na de toegangspoorten ga je naar rechts. De 19e eeuw bevindt zich op de eerste 
verdieping. De 17e eeuw bevindt zich op de tweede verdieping. Je kunt naar de Eregalerij, 
de Nachtwachtzaal en de zalen van de 17e eeuw.  Let op dat de Nachtwacht op dit moment 
wordt onderzocht en gescand wordt door een grote scanner, want hij gaat gerestaureerd 
worden. Je kunt het nog wel zien, maar het zit in een glazen huis. Onder de onderstreepte 
woorden zitten linkjes naar webpagina’s die meer informatie geven. 
 
Als je op een avond komt dat alleen de tentoonstelling open is, dan ga je na de 
toegangspoorten naar links. De tentoonstelling is in de Philipsvleugel. Meer informatie 
over de tentoonstelling vind je op de website onder het kopje: Nu in het museum.  
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STILTERUIMTE 
Na de toegangspoorten links richting de Philipsvleugel is rechts een ruimte, waar je even 
kunt gaan zitten als je rust wilt. Deze ruimte is de stilteruimte. Overdag heet deze ruimte 
de picknick, omdat mensen hier hun eigen eten mogen op eten. Tijdens de prikkelarme 
avondopenstelling is deze ruimte de stilteruimte. De beveiliging en publieksmedewerkers 
kunnen je de weg wijzen. De ruimte ziet er zo uit: 
 

 

ZITTEN 
In de museumzalen staan bankjes, maar je kunt ook een krukje meenemen, zodat je kunt 
gaan zitten waar je wilt. De krukjes hangen aan een rek meteen achter de 
toegangspoorten. Hier mag je er eentje van af pakken. 

 
EINDE 
Om 21 uur gaat het museum dicht. Je kunt voor die tijd je jas ophalen bij de garderobe en 
via dezelfde weg hoe je bent binnen gekomen er weer uit gaan.  

We zien uit naar je komst. Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar 
access@rijksmuseum.nl. We proberen je zo goed mogelijk verder te helpen. 
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