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Dubbel feest in Rijksmuseum Boerhaave 
100.000ste bezoeker viert verjaardag in museum 

 
Rijksmuseum Boerhaave ontving vandaag de 100.000ste bezoeker. Het museum werd eerder dit jaar 
uitgeroepen tot Europees Museum van het Jaar. Adjunct-directeur Hans Hooijmaijers was aanwezig om de 
100.000ste bezoeker te verwelkomen.  
 
De 100.000ste bezoeker van het museum was Sarah (9). Ze 
vierde haar verjaardag in het museum. Moeder Femke (44) en 
vader Martijn (43) waren verrast met het warme onthaal: “Wat 
een verassing! We komen altijd graag in het museum en voelen 
ons erg welkom. Daarom viert Sarah haar verjaardag hier. Dit 
maakt het dubbel feest!"  
 
Adjunct-directeur Hans Hooijmaijers: “We zijn verheugd dat we 
dit jaar al 100.000 bezoekers hebben verwelkomd. De 
bekroning tot Europees Museum van het Jaar trekt meer 
mensen naar het museum en daarom stevenen we opnieuw af 
op een recordjaar. Bezoekers prijzen net als de EMYA-jury het 
vernieuwde museum, de kunstzinnige presentatie en de 
persoonlijke verhalen die de wetenschap tot leven brengen.” 
 
Rijksmuseum Boerhaave 
Rijksmuseum Boerhaave is de schatkamer van de wetenschap. Hier ontdek je meer over de belangrijkste 
uitvindingen uit de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Het museum is recentelijk vernieuwd en biedt jong 
en oud een kijkje in de intrigerende wereld van wetenschap. 
 
Kinderactiviteiten  
In het museum is veel te doen voor kinderen. Denk bijvoorbeeld aan ´De dokterstas´ (8-12 jaar) waarin 
kinderen de wondere wereld van hun eigen lichaam ontdekken. De MaakStudio (vanaf 8 jaar) is een creatieve 
doe-omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd samen met hun ouders, grootouders of grote broers en 
zussen hun creativiteit de vrije loop te laten gaan. Samen bedenken en maken ze een eigen tandwielsysteem. 
Voor hen die meer van getallen houden, is er de familietentoonstelling ‘Spelen met wiskunde’ en 
Wiskunderoute (vanaf 8 jaar). Avonturiers kunnen op expeditie in de doe-tentoonstelling ‘Schateiland’ en in 
het voorjaar kan er weer gespetterd en geplonsd worden in de wetenschappelijke speeltuin ´Waterland 
Boerhaave.´ Hier leren kinderen spelenderwijs wat er nodig is voor droge voeten in ons land. Ze steken zelf de 
handen uit de mouwen: malen een polder droog of lossen bootjes in de haven. Ook organiseert het museum 
tijdens elke schoolvakantie diverse leuke kinderworkshops. Tot slot kunnen kinderen, net als Sarah, hun 
verjaardag in het museum vieren. 
 
Kijk voor meer informatie op www.rijksmuseumboerhaave.nl  
 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vera Weterings, 
medewerker marketing en communicatie, telefonisch via 071-7519955 of per e-mail. Persbeelden zijn te downloaden via 
rijksmuseumboerhaave.nl/pers/persfotos/ 
 

Rijksmuseum Boerhaave (Lange Sint Agnietenstraat 10, 2312 WC Leiden)  

http://www.rijksmuseumboerhaave.nl/
mailto:veraweterings@rijksmuseumboerhaave.nl?subject=Boerhaave%20Biografieprijs
http://www.rijksmuseumboerhaave.nl/pers/persfotos/

