
Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag
Dunne Bierkade 16-17-18
2512 BC  Den Haag

I www.buitenmuseum.com
T (031)70 3220487
E buitenmuseum@gmail.com

Het Buitenmuseum is in het centrum van Den 
Haag op loopafstand van beide treinstations. 
Vanaf Den Haag HS en Den Haag CS is het 
ongeveer 10 minuten lopen naar het museum. 
Parkeren kan in de parkeergarage aan de 
Veerkades. Het museum is niet toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers.

Openingstijden 
Tickets voor rondleidingen bij VVV en het mu-
seum op za. en zo. 12.30 uur en 14.30 uur.
Voor groepen op afspraak diverse dagen, max. 
15 personen per gids.

Toegangsprijzen
Volwassenen (> 13 jaar):
€ 9,00 (2 locaties) of € 12,00 (3 locaties) 
Kinderen (<12 jaar):
€ 6,00 (2 locaties) of € 9,00 (3 locaties)

Groepen rondleiding (1 uur)
Maximaal 15 personen per gids
€ 115,- inclusief koffie/thee

Outdoor Museum, a painters district
Dunne Bierkade 16-17-18
2512 BC  Den Haag

I www.buitenmuseum.com/en
T (031)70 3220487
E buitenmuseum@gmail.com

The Outdoor Museum is in the city centre of 
The Hague. It is a 10-minute walk to the 
museum from The Hague HS or The Hague 
CS. You can park your car in the nearby 
parkinggarage Q-Park Veerkaden. The 
museum is nog accessible to wheelchair 
users.

Opening hours 
Tickets  Sa. Sun. 12.30 pm and 14.30 pm
Guided tour (max. 15 pax per guide) on 
various days (T (031)70 3220487 or 
www.buitenmuseum.com/en/contactform/

Admission
Adults (> 13):
€ 9,00 (2 locations) or € 12,00 (3 locations) 
Children (<12):
€ 6,00 (2 locations) or € 9,00 (3 locations)

Guided Tours (1 hour)
Max 15 pax per guide
€ 115,- incl. coffee/tea

Vrienden van het Buitenmuseum, schilderrijk den Haag
Het Buitenmuseum is een niet gesubsidieerd museum. U kunt het museum steunen 
door VRIEND te worden. Vrienden krijgen gratis toegang tot het museum en ontvangen 
tenminste tweemaal per jaar uitndingen voor openingen en vriendenbijeenkomsten. De 
bijdrage is € 35,00 per jaar. Een hogere bijdrage is uiteraard zeer welkom. Aanmelden 
kan ook via de website. De bijdrage kan worden overgemaakt op bankrekening: 
NL90RABO0322828791 ten name van het Buitenmuseum onder vermelding van 
VRIEND.

Friends of the Outdoor Museum, a painters district
The Buitenmuseum is a non-subsidized museum.You can support the Outdoor Museum 
by becoming a FRIEND. Friends get free access to the museum and receive at least 
twice a year invitations to activities. The contribution is € 35.00 per year. Registration is 
also possible on the website. The contribution can be transferred to bank account: 
NL90RABO0322828791 in the name of the Buitenmuseum stating FRIEND.

Ja, ik wil vriend van het Buitenmuseum zijn
Yes, I want to be a friend of the Outdoor Museum

Naam, name.............................................................................................................

Adres, Address.........................................................................................................

Postcode, ZIP code..................................................................................................

Woonplaats, Residence............................................................................................

Telefoonnummer, Telephone number....................................................................................

E-mail....................................................................................................................................

Datum, Date.....................Handtekening, Signature.............................................................

OUTDOOR MUSEUM THE HAGUE

-

-

-

-



Huis van Jan van Goyen & Jan Steen
Den Haag was in de Gouden Eeuw een 
belangrijke schildersstad. Hier woonden 
en werkten Jan Steen, Paulus Potter en 
Jan van Goyen. Het huis bestaat uit een 
aantal stijlkamers zoals een atelier en 
een bedstee.

Paulus Potterhuis
Het Paulus Potterhuis was het woonhuis 
van de beroemdste veeschilder uit de 
Gouden Eeuw, Paulus Potter. 
Hij schilderde het uitzicht dat hij had 
vanuit dit huis op ‘De Stier’.

Spinoza Huis
Jan van Goyen liet op de Paviljoens-
gracht nog een huis bouwen. Later zou 
de beroemde filosoof Baruch de Spinoza 
hier op zolder de ‘Ethica’ schrijven.

Jan van Goyen & Jan Steen
Welcome to the Golden Age! As you 
enter Jan van Goyen’s and Jan Steen’s 
house you feel transported back to 17th 
century The Hague. The house consists 
of a number rooms from the Golden Age, 
such as a painter’s studio and a box bed.

Paulus Potter’s house
Paulus Potter lived in this house. 
He is one of the most famous 
painters from the Golden Age.

Spinoza’s house 
In this house the famous philosopher 
Baruch de Spinoza wrote his “Ethica”.

Courtyard of the ‘Holy Spirits Masters’ 
This picturesque courtyard from 1616 is 
the oldest of its kind in The Hague.

Aanmelding/Registration                  Frankeren a.u.b.
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Welkom in het Buitenmuseum
Het Buitenmuseum is een Schilderrijk 
stukje van Den Haag  aan de Dunne 
Bierkade en omgeving en bestaat uit een 
aantal zeer fraaie parels. Drie thema’s 
staan centraal, namelijk Schilderrijk Den 
Haag, Koninklijk Den Haag en ‘Welva-
rend’ Den Haag (havenkwartier van toen 
en nu).

Het Van Balckeneynde Huis 
Het Van Balckeneynde Huis is het 
woonhuis van de stadstimmerman uit de 
Gouden Eeuw. Dit fraaie stadspaleis ligt 
aan de mooiste gracht van Den Haag. 
Wanneer u hier over de drempel stapt 
bent u in de Gouden Eeuw. 
Van Balckeneynde was de bouwer van 
veel Haagse paleizen en het Catshuis.
 

Welcome to the Outdoor Museum
The Outdoor Museum is home to several 
of the best Dutch Masters from the 
Golden Age. You can visit our museum 
in a picturesque part of the historical 
city of The Hague. We focus on three 
themes: The Dutch Masters and 
painters of the nineteenth century, Royal 
The Hague and the old harbour district.

Van Balckeneynde’s house 
Van Balckeneynde’s house is the home 
of a top architect.He was the architect 
of many palaces. Seeing this landmark 
from the Golden Age is a unique 
experience. The house is famous for its 
elaborate classical interior. 

Vincent van Gogh Experience
The Hague was home to Van Gogh 
for six years, and remained a life-long 
inspiration to his art. It is still possible to 
follow Van Gogh’s footsteps through the 
city and its surrounding areas. 

De Vincent van Gogh Experience 
De Vincent van Gogh Experience 
verbindt locaties, brieffragmenten en 
kunstwerken in Den Haag. Nergens 
werkte en woonde Vincent van Gogh in 
zijn volwassen leven langer dan in Den 
Haag. Hier schreef hij zijn eerste brieven 
en ontwikkelde hij zich als kunstenaar. 
www.vincentvangoghexperience.com

Het Heilige Geesthofje
Het is waarschijnlijk het mooiste en 
oudste hofje van Den Haag, het Heilige 
Geesthofje vindt u aan de Paviljoens-
gracht. Er is onder andere een fraaie 
regentenkamer uit 1647. Misschien is dit 
wel een van de fraaiste parels van Den 
Haag.


