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Op ontdekkingsreis door Rijksmuseum Boerhaave 
Doe-tentoonstelling Schateiland maakt wetenschap leuk 

 
Rijksmuseum Boerhaave heropent de interactieve 
kindertentoonstelling ‘Schateiland Boerhaave’. Met een 
schatkaart op zak maken kinderen (8-12 jaar) spelenderwijs 
kennis met de wereld van de Gouden Eeuw. De spannende 
doe-tentoonstelling zit vol verrassende avonturen. Word 
een echte ontdekkingsreiziger en ervaar hoe is het om op 
een onbekend eiland terecht te komen.  
 
Schateiland Boerhaave 
Avonturiers opgelet! Deze zomer kun je mee op expeditie op zoek naar ´Schateiland Boerhaave´. Stap 
driehonderd jaar terug in de tijd en ga mee op een spannende ontdekkingstocht. Maak kennis met de 
scheepsarts, vaar mee op het schip en beland op een onbekend eiland waar je vreemde dieren en 
planten vindt. Verzamel tijdens je reis zoveel mogelijk stempels op je schatkaart. Door de juiste koers 
te zetten bereik je het schateiland. Pas onderweg op voor monsters en rotsen! De interactieve 
tentoonstelling is er voor kinderen van 8-12 jaar, maar ook aan de allerkleinste is gedacht. Zij kunnen 
zelf hun eigen fantasiedier samenstellen.  
 
Zomeractiviteiten 
Spetter en plons er deze zomer op los in de wetenschappelijke speeltuin ´Waterland Boerhaave´. 
Leer spelenderwijs wat er nodig is voor droge voeten in ons land. Steek zelf de handen uit de 
mouwen: maal een polder droog of los bootjes in de haven. Ook zijn er regelmatig diverse workshops 
in Rijksmuseum Boerhaave. Knutsel jouw eigen elektronische kat met lichtgevende ogen (vanaf 8 
jaar), ontwerp een hartslagmeter (vanaf 8 jaar) of maak je eigen monster (vanaf 4 jaar). Verder is er 
de nieuwe familieactiviteit ´De dokterstas´ (8-12 jaar). Ga met je eigen dokterstas op pad door het 
museum en ontdek de wondere wereld van jouw eigen lichaam. Of als je meer van getallen houdt, ga 
je met de wiskunde-koffer op stap (vanaf 8 jaar) en door de tentoonstelling ‘Spelen met wiskunde’. 
  
Het Museum 
In Rijksmuseum Boerhaave ontdek je meer over de belangrijkste uitvindingen uit de Nederlandse 
wetenschapsgeschiedenis. Het museum is recentelijk helemaal vernieuwd en biedt jong en oud een 
kijkje in de intrigerende wereld van wetenschap.   
 
Rijksmuseum Boerhaave is in de zomervakantie (7 juli t/m 26 augustus 2018) elke dag te bezoeken, 
ook op maandag. Meer informatie is te vinden 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 06-54156110 of per e-mail 
veraweterings@rijksmuseumboerhaave.nl.  
 
Persbeelden zijn te downloaden via www.rijksmuseumboerhaave.nl/pers/persfotos/ 
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