
LEGENDA

Kaartautomaat

Tickets

Restaurant Stalpaert

Shop Het Pakhuys

Garderobe

Informatie

Verschoonruimte

Tijdelijke tentoonstelling

Bibliotheek

Toiletten

TrapLift

Het verhaal van de walvis
Van monster tot beschermd zoogdier

Zie je in de Gouden Eeuw
Bijzondere mensen uit een bijzondere tijd 
vertellen hun verhaal

Haven 24/7
In vogelvlucht door de moderne Amsterdamse haven

De Zeereis
Een spannend virtueel avontuur op zee van 25 min. 
Verzamelen op het Open Pleyn. 

De Steiger (via      of      )

VOC-schip Amsterdam

Christiaan Brunings

De Schilderijen
Wandel door een maritiem landschap vol 
Hollandse meesters

De Scheepsornamenten
Ruwe schoonheid en puur vakmanschap 
in het zicht van de haven

De Navigatie-instrumenten
Navigeren tussen de sterren

De Fotoalbums
Reisverhalen van vroeger in een intieme lounge

De Jachtmodellen
Een zeilwedstrijd van oude en nieuwe jachten

De Atlassen
Op reis langs kaarten en atlassen die 
ons wereldbeeld voorgoed veranderden.

Het Glas, Zilver & Porselein
Onverwacht verfijnde kunstvoorwerpen in een 
rijk banket
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Het Open Pleyn is je oriëntatiepunt. 
Vanaf hier kies je telkens je windrichting.

Het Open Pleyn is je oriëntatiepunt. 
Vanaf hier kies je telkens je windrichting.
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Het leven aan boord    
Speel het levensgrote bordspel en klim op
van Matroos tot Kapitein!

al



bezoekadres
Het Scheepvaartmuseum
Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
T+31 (0)20 523 22 22

Openingstijden
Museum, restaurant en winkel: 
7 dagen per week van 9.00 tot 17.00 uur

Bibliotheek: 

Het Scheepvaartmuseum is gesloten op Koningsdag 
(27 april), Eerste Kerstdag (25 december) 
en op Nieuwjaarsdag (1 januari).

Toegankelijkheid
Het Scheepvaartmuseum is goed toegankelijk voor 
mindervaliden. Via de liften in Oost, Noord en West kun je 
alle tentoonstellingen bereiken, inclusief het VOC-schip 
Amsterdam. Mocht je toch problemen ondervinden, 
dan helpen onze medewerkers je graag. 

Volg ons op:
www.hetscheepvaartmuseum.nl
www.twitter.com/schpvrtmsm
www.facebook.com/hetscheepvaartmuseum

Vragen en klachten
We hopen dat je geniet van ons gebouw en onze tentoon-
stellingen. Heb je vragen of klachten? De medewerkers van 
de informatiebalie op het Open Pleyn helpen je graag. 
Onze huisregels vind je bij de hoofdingang.

Plattegrond
Welkom! 
Deze plattegrond is je kompas voor Het Scheepvaartmuseum. 
Hiermee vind je makkelijk je weg in ons gebouw. 
We gebruiken de vier windrichtingen. Je bent binnengekomen 
door ‘Zuid’, de hoofdingang. Elke windrichting heeft een 
eigen kleur. 

Het Open Pleyn is je uitvalsbasis. Van hieruit bereik je 
gemakkelijk de verschillende trappenhuizen van het gebouw. 
Op de volgende pagina’s zie je waar elke tentoonstelling of 
ruimte zich bevindt. 

Restaurant Stalpaert
We hebben het beste van het beste voor je gezocht en gevonden: producten 
en ingrediënten met een verhaal, eerlijk en heerlijk en als het kan uit de 
omgeving. Onze chef-kok maakt de lekkerste broodjes, soepen, salades en 
quiches: eenvoudig maar subliem. Iedereen is welkom in restaurant 
Stalpaert, ook zonder museumkaartje. 

Museumwinkel Het Pakhuys
Museumwinkel Het Pakhuys is de plek voor originele en bijzondere cadeaus. 
Een deel van de winkel is ingericht voor kinderen. 
 

Bibliotheek
De bibliotheek van Het Scheepvaartmuseum heeft een van de belangrijkste 
maritiem-historische collecties ter wereld. Iedereen kan de collectie 
raadplegen. De bibliotheek heeft twee lees- en studieruimten.

DE VRIENDENVLOOT 
Kom bij onze Vriendenvloot en steun Het Scheepvaartmuseum.
Onze medewerkers vertellen je graag meer over alle extra’s die 
je krijgt als Vlootvriend.

donderdag van 9.30 tot 17.00 uur


