
Informatiebalie
Bij de informatiebalie in de entreehal van 
het museum kun je terecht voor 
informatie over werken uit de museum- 
collectie, tentoonstellingen, lezingen, 
workshops en al onze andere activiteiten. 
Ben je slechtziend? Dan kun je hier ook 
een grootletterboek ophalen met 
gebundelde zaalteksten. Onze mede- 
werkers helpen je graag verder. 

Activiteiten
Het Van Gogh Museum biedt meerdere 
activiteiten aan voor mindervalide 
bezoekers. 

Van Gogh op gevoel
Voor bezoekers met een visuele 
beperking biedt het Van Gogh Museum 
enkele dagen per jaar een speciaal 
programma aan, Van Gogh op gevoel. 
Samen met een begeleider of ziende 
familieleden en vrienden ontdekken de 
deelnemers al voelend en ruikend de 
schilderijen van Vincent van Gogh. 
Informeer bij de informatiebalie naar de 
data. Kun je niet meedoen aan Van Gogh 
op gevoel? Dan kun je altijd langs de Van 
Gogh op gevoel-wand in de hal van het 
Hoofdgebouw gaan. 

Rondleiding in gebaren
Op zoek naar een rondleiding in 
gebarentaal? Enkele dagen per jaar biedt 
het Van Gogh Museum een gratis 
rondleiding aan in Nederlandse 
gebarentaal of International Sign speciaal 
voor doven en slechthorenden. Informeer 
bij de informatiebalie naar de data. 

Introductiefilm 
In het auditorium is een film te zien over 
het leven en werk van Vincent van Gogh. 
Voor slechthorenden is er een ringleiding 
aanwezig. 

Welkom bij het Van Gogh Museum
Hier kom je alles te weten over Vincent van Gogh en zijn 
tijdgenoten. Het museum is toegankelijk voor iedereen. 
Via de liften zijn alle verdiepingen te bereiken, er zijn 
meerdere invalidetoiletten en babykamers aanwezig en er 
zijn rolstoelen, rollators en kinderwagens beschikbaar in het 
museum.

Museumwinkels
Bezoek je het museum in een rolstoel? 
Dan kun je het beste onze winkels op 
-1 en de begane grond bezoeken. 
De boekwinkel op de derde verdieping 
is ook rolstoel-toegankelijk.

Museumcafé Le Tambourin 
Le Tambourin, op de begane grond in 
het Hoofdgebouw, biedt een brede 
keuze aan vers bereide warme en 
koude gerechten, dranken, salades 
en gebak.

Ook vriend worden?
Door vriend te worden steun je het museum en 
zijn activiteiten. Geniet van de voordelen!
Kijk voor meer informatie op:
www.vangoghmuseum.nl/wordvriend

Je kunt ons ook volgen via:

Op www.vangoghmuseum.nl vind je alle 
actuele informatie over tentoonstellingen en 
activiteiten, werken in de vaste collectie, 
openingstijden, entreeprijzen en 
toegankelijkheid.
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Het museum bestaat uit twee gebouwen: het 
Hoofdgebouw en de Tentoonstellingsvleugel. 
Deze gebouwen worden door het glazen 
Entreegebouw met elkaar verbonden. 

In het Hoofdgebouw vind je de vaste collectie van 
het museum met werken van Van Gogh en zijn 
tijdgenoten. In de Tentoonstellingsvleugel worden 
wisselende tentoonstellingen georganiseerd. 

Het Van Gogh Museum is 365 dagen per jaar 
geopend.

Het Van Gogh Museum hecht veel waarde aan 
het welzijn en de veiligheid van medewerkers, 
collectie en bezoekers. Daarom verzoeken wij u: 
niet te bellen, geen opnames te maken en geen 
paraplu’s, vloeisto�en of etenswaren mee op 
zaal te nemen.   

Hoofdgebouw

Tentoonstellingsvleugel

3

2

1

1

0

–1
Entreehal en
Tentoonstellings-
vleugel

A

2

3

1

2

Informatie

Toiletten

Babykamer

Garderobe

Auditorium

Museumcafé 
Le Tambourin

Uitgang

Ingang

Lift

Multimediatours

AteliersRingleiding

Museumwinkel

Boekwinkel

Museale ruimtes

Overige ruimtes

Legenda

Huisregels

Entreehal

Groeps-
entree

Welkom in het Van Gogh Museum

1

Lift naar Auditorium
en Van Gogh Collectie

Van Lanschot
Gallery

BankGiro Loterij
Gallery

Sompo Japan
Nipponkoa Gallery

1

0

2

3

Rolstoel
toegankelijk

Niet rolstoel
toegankelijk




