
1. Provincie Drenthe

Gevangenismuseum
Heb je wel eens in een cel opgesloten geze-
ten? Of aan een schandpaal gestaan? In het 
Gevangenismuseum in Veenhuizen kun je het 
allemaal ervaren. In het dwanggesticht uit 1823 
leer je van alles over misdaad en straf in Neder-
land vanaf 1600 tot en met nu. Maak ook zeker 
een ritje met de boevenbus waarmee vroeger 
tienduizenden gevangenen zijn vervoerd. De 
bus rijdt door Veenhuizen langs de vijf gevange-
nissen in de regio.

Hunebedcentrum Borger
In Drenthe staan 54 hunebedden, waarvan de 
grootste is te vinden bij het Hunebedcentrum 
Borger. Na het beklimmen van de machtige bouw-
werken, is het ook leuk voor de kinderen om te 

zien hoe en waarom de bouwwerken zijn gemaakt. 
In het Hunebedcentrum waan je je terug in de tijd 
van de Hunebedbouwers, 5500 jaar geleden. Via 
films, multimedia, maquettes en een offermoeras 
krijg je een indruk van de prehistorie in Drenthe.

2. Provincie Flevoland

Aviodrome
In het luchtvaart-themapark Aviodrome staat 
vliegpret centraal! Je kunt er meer dan 100 vlieg-
tuigen bekijken en alles te weten komen over de 
Nederlandse luchtvaart. Er zijn allerlei spannende 
activiteiten zoals in de vliegsimulators een vlieg-
tuig besturen en spelenderwijs bagage afhan-
delen. Bezoek ook zeker de 4D film Skymania 
met special effects. In 2016 is verder de nieuwe 
speeltuin geopend waar je als een vliegtuigmon-
teur kunt klimmen en klauteren!

Nederland kent steeds meer doe-musea; plekken waar je spelenderwijs van 

alles leert. Diverse musea vallen daarmee in de prijzen, bijvoorbeeld als 

leukste uitje van de ANWB of via Museumkids. Wij maakten een selectie van 

twee musea per provincie. Geniet en ontdek! 

Tekst: Edith Vos

Museum van Nieuw Land
Flevoland is de jongste provincie van Nederland 
en het verhaal van het grootste inpolderingspro-
ject aller tijden, het Zuiderzeeproject, staat in dit 
museum centraal. De allerkleinsten kunnen via 
spelletjes in het watertheater leren over water-
huishouding, of archeoloog zijn bij de activiteit 
‘ondergronds’. In het spannende schip ‘de Noor-
derzon’ is de film ‘De Watermensen’ te zien.

3. Provincie Friesland

Natuurmuseum Fryslân
Bij Natuurmuseum Fryslân kun je de natuur zien, 
horen, ruiken en voelen. Via een simulatie maak je 
bijvoorbeeld een ganzenvlucht en in de walviszaal 
sta je naast de enorme kaken van een blauwe vinvis. 
Een unieke activiteit is ‘Friesland onder Water’ 
waar je wandelt tussen kroos en waterplanten en 
snoeken, een meerval en duikende aalscholvers 
ontmoet. Het museum won diverse prijzen, het was 
onder meer leukste uitje van Friesland bij de ANWB 
en het beste kidsproof museum van Friesland.

Fries museum
Hoe stoer, stug of eigenzinnig Fries ben jij? Dat 
kun je ontdekken in het Fries museum. Je vindt er 
van alles over de elf steden en het platteland, de 
haat-liefdeverhouding met het water, de zoektocht 
naar het typisch Friese en de plek van Friesland in 
de wereld. In de herfstvakantie zijn er leuke crea-
tieve workshops voor de kinderen. Tussen 16 en 29 
oktober is de toegang voor de kids ook gratis! 

4.  Provincie  
Gelderland

Nederlands  
Watermuseum
In het Nederlands Watermu-
seum draait alles om zoet 
water en het gebruik daarvan. 
Wist je bijvoorbeeld dat voor 
het maken van 1 poloshirt, 
4000 liter water wordt ge-
bruikt? Leuk voor kinderen van 
6 - 12 jaar is ook het waterlab 
waar ze in het weekend en de 
vakanties allerlei experimen-
ten kunnen doen. En in de 
herfstweken (15 - 31 oktober) 

kun je er drakendrank maken.

MuZIEum
Stel je eens voor dat je geen auto’s meer ziet rij-
den, dat je niet weet of er schimmel op je kaas zit 
of als je de uitgang niet kunt zien. Welke invloed 
heeft dat op jou? In het MuZIEum beleef je de 
wereld in absolute duisternis en word je begeleid 
door een blinde of slechtziende gids van het mu-
seum. Ook kun je mee op ‘expeditie ribbelroute’, 
een unieke rondleiding in het stadscentrum van 
Nijmegen waarbij je met een virtual reality-bril 
ervaart hoe het is om slechtziend te zijn. Het Mu-
ZIEum is al diverse keren in de top 3 van ANWB’s 
leukste uitje van Nederland gekozen! 
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5. Provincie Groningen

Nederlands stripmuseum
Houd je van strips en tekenfilms? Het Nederlands 
stripmuseum heeft de grootste collectie met 
originele striptekeningen, stripboeken, spelletjes, 
filmpjes en meer. Je kunt er zien hoe een strip-
verhaal tot stand komt aan de hand van echte 
tekeningen en schetsen en via filmpjes waarbij 
je over de schouders van bekende tekenaars 
meekijkt. Natuurlijk kun je er ook zelf tekenen, 
houd de website of Facebook-pagina in de gaten 
voor activiteiten!

Doe Museum
In Veendam kun je fotografie, kunst- en bouwwer-
ken bekijken en vooral ook dingen doen! Je be-
kijkt er replica’s van de tweehonderd bekendste 
schilderijen ter wereld en bouwt daarnaast lekker 
zelf met bricks (LEGO) en zand. Bij de perma-
nente LEGO-tentoonstelling Bricksart staat werk 
van meesterbouwers uit heel Nederland. Je kunt 
jouw bouwwerk voor 3 cent per gram mee naar 
huis nemen of je kunt het een mooi plekje geven 
in het kindermuseum. In het schildersatelier kun 
je ook aan de slag met graffiti en schilderen. 

6. Provincie Limburg

Continium
Dit museum noemt zich het eerste Discovery 
Center van Nederland. Door dingen zelf te doen 
kom je tot de ontdekking wat wetenschap en 
techniek voor ons dagelijks leven betekenen. In 
het Continium kunt je bij diverse doe-stations bij-
voorbeeld de strijd aangaan met robots of bij de 
‘Uitvindfabriek’ zelf een heuse uitvinding doen. 

Natuurhistorisch Museum Maastricht
In het Natuurhistorisch Museum Maastricht maak 
je kennis met de hedendaagse en de uitgestor-
ven natuur in Zuid-Limburg. In de bijzondere 
collectie van het museum vind je bijvoorbeeld 
fossielen uit de subtropische zeeën van vroeger. 
Het museum organiseert diverse workshops voor 
kinderen en speciale colleges van de Museum 
Jeugd Universiteit. Zo kunnen kinderen college 
volgen van een echte ijsbeeronderzoeker. 

7. Provincie Noord-Brabant

Philips museum
Ga de ‘Mission Eureka’ aan en ontdek op een 
speelse manier meer dan 100 jaar Philips-uitvindin-
gen en de onderzoeker in jezelf! De missie is een 

innovatief groepsspel op een iPad, dat je speelt in 
een team van 2, 3 of 4 personen. Je krijgt verschil-
lende challenges die je oplost zoals een echte 
onderzoeker. Samen kom je er bijvoorbeeld achter 
hoe led-licht werkt en wat röntgen doet.

Natuurmuseum Brabant
In dit familiemuseum over het leven van plant en 
dier is er veel aandacht voor kinderen. Overal bij 
de tentoonstellingen zijn dingen te doen: knopjes, 
opdrachten of extra weetjes. Zo kun je mammoet 
jagen en ‘vuur maken’ bij de tentoonstelling IJs-
tijd!, je verkleden als kikker of zelf een ‘wolventat-
too’ zetten bij tentoonstelling de Ware Wolf.

8. Provincie Noord-Holland

Nederlands Verzetsmuseum
In 2015 kozen kinderen dit tot beste kindermuse-
um van Nederland. “Wij vinden het nieuwe Ver-
zetsmuseum Junior echt een aanrader!” zeggen 
Robbin (12) en Ella (11). “De tentoonstelling is 
heel interessant omdat je vier levens binnenstapt 
van kinderen die de oorlog meemaken, een 
meisje uit een NSB-gezin, een jongen uit een 
verzetsfamilie, een jongen die de Hongerwinter 
meemaakt en een Joods meisje. Zo ontdek je 
dat het soms toevallig is aan welke kant van een 
oorlog je terecht komt.” 

Instituut voor Beeld en Geluid
Op het Mediapark in Hilversum kun je 800.000 
uur aan radio, televisie, film en muziek kijken en 
beluisteren. Zelf aan de slag kan ook. Zo mogen 
kinderen het nieuws presenteren of hun eigen clip 
opnemen. Regelmatig zijn er speciale exposities. 
Dit museum is niet geschikt voor de allerkleinsten. 

9. Provincie Overijssel

Wonderryck
In dit familiemuseum ga je op avontuur en sta je 
oog in oog met de bijzondere dieren en al het 
moois dat de natuur te bieden heeft. Zo kun je 
de natuur in Twente ervaren door de ogen van 
de kikker, das, torenvalk, vlinder en haas. Leuk is 
Funky Forest, een interactieve presentatie, waarin 
kinderen deel worden van een digitale wereld die 
ze zelf maken. 

Dinoland
Dinoland is een indoor en outdoor speelpark 
waarbij je lekker actief bezig bent en kunt leren 

over vijftig verschillende dinosaurussen. In het 
paleolab kun je allerlei ontdek-activiteiten doen, 
zoals goud zoeken, fossielen zeven, dino uithak-
ken en edelstenen zoeken.

10. Provincie Utrecht

Spoorwegmuseum
Ontdek het verhaal achter 175 jaar spoorwegen 
in Nederland. Bekijk mooie historische treinen 
en verken de verschillende onderdelen van het 
museum. In de herfstvakantie zijn de Chugginton 
doe-dagen (te zien op RTL Telekids) speciaal voor 
kinderen van 2-6 jaar. Kinderen kunnen dan met 
een levensechte Wilson op de foto, lekker spelen 
met treinen en een leuke speurtocht doen.

Nationaal Militair Museum
Het Nationaal Militair Museum heeft de meest 
bijzondere collectie tanks, vliegtuigen, pantser-
voertuigen en helikopters van Nederland. Ook 
kun je er je reactievermogen testen of leren 
kijken als een scherpschutter. Voor kinderen zijn 
er creatieve workshops. Met de app ‘New Dawn’ 
kun je vooraf al op missie gaan. 
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ANDERE AANRADERS  
IN NOORD-HOLLAND:
•  Nemo Nationaal Science Center in Amsterdam
•  Waterlandsmuseum de Speeltoren in Monnickendam
•  Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
•  Scheepvaartmuseum Amsterdam
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            Vakantie is een feest 
       Kom ook kamperen op de kleinste 5 sterren camping 

van Nederland in Rheeze Overijssel 
 
 
 
 

 
   

 
  Autovrije kampeervelden, standaard plaatsen, comfortplaatsen met cai, 
              prive sanitair,   overdekt zwembad, indoor speeltuin, horeca, minishop, 
                    alle weekenden en schoolvakanties animatie,  vis– en roeivijver, sportveld, 
                  wifi, fietsverhuur,  gelegen aan de staatsbossen van Hardenberg. 
              
     Verhuur van  nieuwe toercaravans, veldlodges, stacaravans en chalets. 
  
  Grote Beltenweg 15, 7794 RA Rheeze,  tel: 0523 262286 
  E: info@campingtveld.nl www.campingtveld.nl  

Museumkaart geldig
Open van 11.00 - 17.00 uur

Noordeinde 2-4, Monnickendam 
(0299) 65 22 03 

www.despeeltoren.nl

HERFST-
VAKANTIE

Leef je uit op de 

Juniorzolder. 

Kom spelen in ons 

museum!

Ik � l graag...
...museumspeurtocht d� n ...Samend� b� kje oplo� en

...� de potjes in elkaar zetten ...spelen in het Ontdek-

huisje...de grote mem� ykast oplo� en...

meer weten, meer zien, meer beleven!

Museumkaart geldigMuseumkaart geldig

Speels museum vol verhalen 
in Monnickendam
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11. Provincie Zeeland

MuZEEum
Het MuZEEum in Vlissingen vertelt 
de maritieme geschiedenis van 
Zeeland, van de tijd van de VOC 
tot de moderne scheepvaart. Een 
leuke speurtocht leidt de kinderen 
door het museum waar ze diverse 
spelletjes kunnen doen. Probeer 
bijvoorbeeld een schip veilig naar 
de haven in Antwerpen te loodsen, 
of om schatten te bergen.

Zeeuws Museum
In het Zeeuws Museum voert de speurtocht 
Museum Bingo je kriskras langs alle kunstschat-
ten uit het verleden van Zeeland. In het Magisch 
Museumlab kunnen de kinderen lekker knutselen, 
leren en experimenteren.

12. Provincie Zuid-Holland

Naturalis
Mammoetbot, kristalsteen, krokodillenhuid of hy-
enadrol: aanraken is verplicht! Dat is typisch Natu-
ralis waar je zelf doet en ontdekt wat biodiversiteit 

is. De vaste collectie bevat een aantal topstukken, 
zoals de camarasaurus met de lange nek, de 
reuzenkrab, het mammoetskelet en het schedel-
kapje van de Javamens. Daarnaast zijn er speciale 
tentoonstellingen zoals ‘Freeks favorieten’ (van de 

populaire Freek Vonk) en is in het najaar een echt 
Tyrannosaurus Rex-skelet te zien bij ‘T-rex in town’. 

Kinderboekenmuseum
In het Kinderboekenmuseum ontdekken kinderen 
spelenderwijs jeugdliteratuur. De tentoonstel-
lingen en workshops prikkelen de fantasie en 
zetten aan tot lezen. Dat moet ook wel, want het 
Kinderboekenmuseum staat onder leiding van 
een heuse kinderdirecteur! Voor elke leeftijd is er 
iets leuks te doen. 

ANDERE AANRADERS 
IN ZUID-HOLLAND:
•  CORPUS in Oegstgeest
• Museum voor Communicatie in Den Haag
• Het Archeon in Alphen aan den Rijn
• Museum Prinsenhof in Delft
• Louwman Museum in Den Haag
• Maritiem museum Rotterdam
• Museon in Den Haag
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ANDERE AANRADERS 
IN UTRECHT:
•  Cold cases in Amersfoort
•  Universiteitsmuseum (Archeolab) in Utrecht
• Het Nijntje museum in Utrecht
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