
                                             

                

 

Toegankelijkheid Museum Boijmans Van Beuningen voor bezoekers met een 

handicap 

 

Museum Boijmans Van Beuningen is een publieksvriendelijk museum en 

acht de toegankelijkheid voor iedereen van groot belang. Hieronder vindt u 

een overzicht van onze voorzieningen voor bezoekers met een handicap. De 

aanduidingen van de zalen verwijzen naar de publieksplattegrond van het 

museum die u bij de kassa krijgt uitgereikt. Tijdens uw bezoek kunt u te allen 

tijde het museumpersoneel vragen om assistentie. 

 

Ingangen 

Het museumgebouw heeft twee ingangen: de tentoonstellingsingang en de 

collectie-ingang. Alleen de tentoonstellingsingang aan het binnenplein 

(Museumpark 18) is toegankelijk voor minder valide bezoekers. Van hieruit kunt u 

zowel de tentoonstellingen als de collectie bezoeken. De collectie-ingang is de 

oorspronkelijke ingang uit 1934, deze is alleen toegankelijk met trappen. 

 

Vanaf de ingang kunt u zonder trappen naar: 

 de zalen A en B 

 de collectie 20ste-eeuwse kunst en design op de begane grond. Om in zaal 42 

te komen dient u vanaf de ingang via zaal 48 te gaan 

 de winkel 

 het restaurant 

 toilet geschikt voor mensen met een handicap 

 de KunstStudio 

Met de lift in zaal A kunt u naar: 

 de tentoonstellingen in zaal C t/m I op de eerste verdieping 

 de vaste collectie beeldende kunst van de middeleeuwen tot en met de vroege 

twintigste eeuw (zaal 5 t/m 39). Om in zaal 5 te komen dient u vanaf zaal 36 via 

zaal 13 te gaan 

Met een traplift, vraag de dienstdoende beveiliging om assistentie, kunt u naar: 

 het auditorium 

 de bovenste zaal G 

Met de lift in het restaurant kunt u naar: 

 de collectie kunstnijverheid vanaf de middeleeuwen (zaal 50) 

 toilet geschikt voor mensen met een handicap 

Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers 

 zaal 1 t/m 4 

 zaal 40 

 de bibliotheek 

Beschikbaarheid rolstoelen en kinderwagens 

Bij de informatiebalie van het museum zijn 3 leenrolstoelen beschikbaar. Ook heeft het 

museum 2 kinderwagens. U kunt deze bij aanvang van uw bezoek aanvragen bij de 

kassa, reserveren vooraf is mogelijk door te bellen met 010-4419400. 

 

Toiletten 

Het museum heeft 3 toiletten geschikt voor mensen met een handicap, u vindt deze op 

de begane grond (zaal 53) en in zaal 50. 



                                             

                

 

Hulphonden 

Hulphonden zijn toegestaan in het museum. 

 

Toegangsprijs voor begeleiders 

Begeleiders van bezoekers met een handicap krijgen gratis toegang. 

 

Parkeren in de nabijheid van het museum 

Voor de ingang van het museum zijn 2 algemene parkeerplaatsen voor mensen met een 

handicap van de Gemeente Rotterdam. Voor het gebruik hoeft niet te worden betaald 

indien u uw geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit 

legt. Reserveren is niet mogelijk. 

 

Reguliere parkeermogelijkheden rondom het museum zijn beperkt en alleen met 

chippas en/of creditcard (master/visa) te betalen. De dichtstbijzijnde 

parkeergarage: Parking Museumpark, Museumpark 32. 

 

Calamiteiten 

Het museum beschikt over een calamiteitenplan waarvan evacuatie van bezoekers die 

extra begeleiding nodig hebben onderdeel uitmaakt. Bij calamiteiten dient u in alle 

gevallen de dienstdoende beveiligingsmedewerker aan te spreken. 


