
Voorbereiding voor je bezoek aan het Rijksmuseum

Wat leuk dat je van plan bent naar het Rijksmuseum te komen! Voor het Rijksmuseum heb je een ticket 
nodig. Die kun je kopen op onze website: www.rijksmuseum.nl/nl/tickets. Zo hoef je niet in de rij te staan. 
Het Rijksmuseum is een groot gebouw. In dit document zie je alvast hoe het er van binnen en buiten uitziet, 
zodat je straks makkelijker je weg kunt vinden.  

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

Dit zie je als je vanuit het Museumplein naar het Rijksmuseum kijkt:

Rijks museum



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

Zo ziet het er uit in de tunnel:

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 ingangen  
van het museum. Het zijn er vier.

Er zijn twee ingangen die bij een trap uitkomen  
en er zijn twee ingangen met een lift. 

ingang via trap ingang via lift

ingang via liftingang via lift



personeel
Als je naar binnen gaat, kan het zijn dat er een 
beveiliger je vraagt je tas te laten zien. De beveiliger 
kijkt er dan even in. Het is niet altijd zo dat je je tas 
moet laten zien. Op deze foto zie je waar de beveil-
iger meestal staat:

De beveiligers van het Rijksmuseum hebben dit soort 
uniformen aan:

Er zijn veel beveiligers. De beveiligers zijn allemaal 
anders, maar je kunt ze herkennen aan hun uniform. Ze 
zijn er om de bijzondere voorwerpen in het museum te 
beschermen en om jou te helpen als je vragen hebt of 
ergens hulp bij nodig hebt.

Er zijn in het museum ook Front Office 
medewerkers. Zij werken bijvoorbeeld bij de 
infobalie of de garde robe. Ze zijn er om 
vragen te beantwoorden en je  
de weg te wijzen. 

Zij dragen dit soort kleding:

Hier zie je hoe hij in een tas kijkt:
Het kan zijn dat op de dag dat jij komt er een ande-
re beveiliger staat. 



atrium
Als je door een van de vier ingangen naar binnen bent gegaan kom je in het Atrium uit.  
Het maakt dus niet uit welke ingang je neemt: je komt altijd in het Atrium uit.
Het Atrium is een groot overdekt plein dat uit twee delen bestaat, Atrium West en Atrium Oost. 

Op deze foto zie je Atrium Oost:

Atrium Oost

onderdoorgang

Als je vanuit Atrium Oost, zoals op de foto hierboven, onder de onderdoorgang gaat  
kom je in het gedeelte dat Atrium West heet.

De onderdoorgang ziet er zo uit.



infobalie

In Atrium West is de infobalie, die ziet er zo uit:

Hier kun je een plattegrond van het museum pakken, 
die helpt je om de weg te vinden. Je kunt ook vragen  
om de toegankelijkheidsplattegrond, dit is een platte-
grond die je kunt lenen, dus die moet je weer terug 
geven als je naar huis gaat. 

Op de toegankelijkheidsplattegrond staat in groen 
aangegeven welke plekken in het museum rustiger 
zijn. In oranje zie je de routes die je kunt volgen als je  
in een rolstoel zit.

Je kunt de plattegrond ook van tevoren downloaden  
op de website: 
https://www.rijksmuseum.nl/nl/toegankelijkheid

Atrium WEst



garderobe
Voordat je de zalen van het museum in gaat, kun je 
je jas en je tas 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. 

De garderobe is in het Atrium, in de onderdoorgang. 
Met letters op de muur is aangegeven waar het is, 
dat ziet er zo uit:

Dichterbij ziet de garderobe er zo uit:
Aan de balie, geef je je jas en eventueel je tas af.

Als je niet goed in rijen kunt staan, kun je van 
tevoren een fast lane verklaring invullen en 
meenemen. Deze kun je vinden op website van het 
Rijksmuseum onder toegankelijkheid:  
https://www.rijksmuseum.nl/nl/toegankelijkheid
 
Je kunt je jas dan afgeven bij de groepsgarderobe, 
dat gaat sneller. Kijk wel even of iemand je ziet 
staan. De groepsgarderobe is helemaal aan de 
rechterkant bij de garderobe

De Front Office medewerker bij de garderobe geeft 
je een kaartje met een nummer, dat moet je goed 
bewaren. Als je later weer naar huis gaat lever je  
het kaartje weer bij de garderobe in en geeft de 
medewerker je spullen weer terug.

Zo’n kaartje ziet er zo uit:

Er zijn veel verschillende kaartjes, dus het kan dat jij 
een kaartje krijgt met een ander nummer er op dan 
nummer D 31.

goed  
bewaren

Garderobe



Dichterbij ziet het er zo uit:

In het kluisje moet een muntje van 50 cent, die krijg je weer terug wanneer je je spullen weer uit het kluisje 
haalt. Het kluisje gaat dicht met een sleuteltje, dat moet je goed bij je houden. Op de foto zie je het kluisje 
met sleutelnummer 159. Het kan zijn dat jij een ander kluisje neemt. 

naar de 
kluisjes

naar de 
kluisjes

goed  
bewaren

kluisjes
Je kunt er ook voor kiezen je spullen in een kluisje te doen. Hier zie je hoe je vanuit het Atrium richting de 
kluisjes gaat.

naar de 
kluisjes

Naar de 
kluisjes



museumregels
Ken je de museumregels al?
Er zijn twee belangrijke regels waar iedereen zich 
aan moet houden:

Regel 1
De tentoongestelde voorwerpen, zoals schilderijen, 
beelden enzovoorts mogen niet aangeraakt worden. 
Je doet het heel goed als je minimaal een meter 
afstand houdt van de voorwerpen. 

Meestal staan er paaltjes met koordjes voor  
de schilderijen, die maken het heel gemakkelijk.  
Je hoeft alleen maar te onthouden dat je niet 
verder dan het koordje mag. Ook met  
een wijzende vinger of arm blijf je achter het koord-
je. 

Die paaltjes met koordjes zien er zo uit:

Meubelstukken, beelden en andere ruimtelijke 
voorwerpen staan vaak op een podium. Die podiums 
zijn er voor om te zorgen dat mensen niet te dicht-
bij de meubelstukken komen. Je mag dus niet op de 
podiums gaan staan of zitten. Je doet het goed als 
je naast het podium staat wanneer je het voorwerp 
wil bekijken.

Hier zie je een voorbeeld van een meubelstuk  
op zo’n podium:

Regel 2
In het museum gebruik je een zachte praat-stem.



toegangspoortjes
Nu ken je de regels.
Dan ben je klaar om het museum in te gaan.

Je gaat naar de toegangspoortjes,  
die zijn in Atrium West en zien er zo uit:

Bij de poortjes staan beveiligers waar je je ticket 
aan moet laten zien. Je ticket wordt gescand met 
een handscanner. Dat ziet er zo uit

Na het scannen van je ticket ben je klaar om door de 
poortjes naar de zalen met de kunstwerken te gaan.

Je kunt veel kanten op. Dus het is handig als je van 
te voren samen met degene die met je mee gaat, 
een plan maakt waar je heen wilt. 

Op de website: https://www.rijksmuseum.nl/nl/
praktische-informatie/gebouw-en-presentatie  
krijg je een idee van de verschillende afdelingen  
en kun je kijken wat je leuk vindt.

Op de Eregalerij hangen de beroemdste kunst-
werken van het museum waaronder het schilderij 
de Nachtwacht, geschilderd door Rembrandt.  
Let er op dat het op de Eregalerij erg druk kan zijn. 



toiletten
Als je in het museum naar de wc moet kijk dan  
op de plattegrond waar de dichtstbijzijnde wc is,  
of vraag een beveiliger om je de weg te wijzen.
In het Rijksmuseum zijn op meerdere plekken wc’s. 
Op de begane grond, zijn de meeste wc’s bij elkaar, 
deze kun je vanuit het Atrium bereiken.

Op deze foto zie je hoe de richting naar de toiletten 
wordt aangegeven met witte letters op de muur.  
Als je met een rolstoel, rollator of wandelwagen 
bent moet je een klein stukje naar rechts gaan om 
er via een rolbaan te komen. De beveiligers en Front 
Office medewerkers helpen je graag de weg te vinden.

Als je de richting van de toiletten uit gaat ziet het  
er zo uit:



rust
Als je een pauze wilt nemen tijdens je museum-
bezoek, kun je even op een bankje gaan zitten.  
Kijk op de plattegrond waar de bankjes staan.  
De ruimtes die op de plattegrond groen zijn,  
zijn vaak wat rustiger.

Cafés
Je kunt ook wat gaan eten en/of drinken in een van 
de drie verschillende cafés in het museum. Er is een 
groot café in Atrium Oost boven de museumshop, 
waar je bijvoorbeeld kunt lunchen. 
Dat ziet er zo uit:

Dit café is elke dag open van 9 tot 18 uur. Let op: 
tijdens lunchtijd is het hier erg druk. Dus als je niet 
van drukte houdt kun je beter even ergens anders 
gaan zitten tijdens lunchtijd.

caféshop

shop

café

Er zijn ook nog twee kleinere cafés in het museum 
waar je wat kunt drinken. Op de plattegrond kun je 
zien waar deze cafés zijn. Maar je kunt ook aan de 
beveiligers vragen hoe je er komt. 
 
De Coffeecorner op de eerste ver dieping is open van 
10 tot 16.30 uur. Het kleine café in de Philipsvleugel 
is open van 11 tot 15 uur. 

Tuin
In de zomer is de tuin van het Rijksmuseum open  
en kun je daar ook zitten. Met je entreeticket mag je 
gedurende de hele dag van je museumbezoek, naar 
buiten en binnen gaan zo vaak je wilt. 



Als je je spullen bij de garderobe had gelaten, haal je ze daar ook weer op.
Weet je nog waar de garderobe is?
In het Atrium in de onderdoorgang. Hier op de foto zie je hoe je er vanuit Atrium West naar toe kunt lopen.
Geef het kaartje dat je gekregen had aan de garderobemedewerker die achter de balie staat,  
dan geeft hij of zij je je spullen weer terug.

Als je je spullen in een kluisje had, ga je weer naar je kluisje.

Weet je nog waar de kluisjes zijn? Je kunt er vanuit het Atrium komen. Het staat met witte letters op de 
muur welke richting je op moet. “Lockers” staat er, dat is Engels voor “kluisjes”. Het is dezelfde kant op als 
de toiletten.

einde museumbezoek
Als je klaar bent met je museumbezoek ga je weer 
naar de begane grond. Als je een toegankelijkheids-
plattegrond geleend had bij de infobalie geef je 
deze weer terug aan een van de Front Office 
medewerkers die werken achter de informatiebalie.

De infobalie is in Atrium West.  
Weet je nog hoe de infobalie er uit ziet? Kijk zo:

infobalie



Uitgang
Dan ga je weer langs een van de vier ingangen naar buiten:

En je komt weer in de tunnel terecht van waaruit je het museum kunt verlaten.

De medewerkers van het Rijksmuseum wensen je alvast een heel fijn museumbezoek!

met de trap met de lift



Hoofdsponsorenfounder

Wij werken hard aan een toegankelijk museum. 
Heb je vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van het museum, 
mail dan naar access@rijksmuseum.nl

https://www.rijksmuseum.nl/nl/toegankelijkheid


