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EEN COLLECTIE VAN WERELDFORMAAT
De collectie bestaat uit ruim 1.000.000 
objecten uit zes eeuwen Nederlandse 
maritieme geschiedenis. Een tijdspanne 
die geen enkel ander maritiem museum 
in ons land met objecten in beeld kan 
brengen. 

EIGENTIJDSE EN UITDAGENDE 
PROGRAMMERING 
“Wij willen onze bezoekers verrassen, 
inspireren en raken met onze verhalen 
over de invloed van de maritieme wereld 
op ons dagelijks leven, van het eten op je 
bord tot de kleren die je draagt”, vertelt 
Liesbeth Diepenhorst, Hoofd Marketing 

& Communicatie. “We vertellen het 
verhaal van de Rotterdamse haven, de 
offshore industrie en van de maritieme 
pioniers van vroeger en vandaag en bie-
den een memorabel museumbezoek voor 
jong en oud.” 

NU TE ZIEN: OFFSHORE EXPERIENCE
Bezoekers gaan mee op een uitda-
gende zoektocht naar energie op zee. 
Diepenhorst: “Je waant je aan boord van 
een platform op zee en tot drie kilometer 
onder water. Ervaar zélf hoe boormees-
ters, kraanmachinisten, windmolen-
specialisten en helikopterpiloten hun 
uitdagende werk midden op zee weten te 

klaren. En denk mee over de energiewin-
ning van morgen. De wind op zee is altijd 
hard en de golven metershoog. Durf jij 
het aan?”

DYNAMISCHE MARITIEM MUSEUM HAVEN
In de Maritiem Museum Haven ligt een 
unieke collectie museumschepen en 
-kranen waarvan de meeste van bin-
nen bezocht kunnen worden. Daarnaast 
bepalen de vuurtoren, de Graanelevator 
en hijskranen, die ooit de reuzen van de 
Rotterdamse haven waren, het gezicht van 
de museumhaven. 

UNIEKE ONTVANGSTLOCATIE 
IN HART VAN DE HAVENSTAD
Zowel overdag als ’s avonds, binnen 
én buiten, is het Maritiem Museum 
een unieke ontvangstlocatie in hartje 
Rotterdam voor bedrijfspresentaties, een 
borrel of personeelsbijeenkomst. “Van een 
diner in de tentoonstelling Zeekastelen, 
een netwerkborrel tussen de topstuk-
ken, een bedrijfspresentatie in onze 
Verolmezaal tot een rondvaart door de 
Rotterdamse schepen op een van onze 
stoomschepen met uw zakelijke relaties. 
Vraag ons naar de mogelijkheden”, aldus 
Diepenhorst.

maritiemmuseum.nl/zakelijk
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Welkom aan boord

M E E T I N G  ROT T ER DA M

Maritiem Museum Rotterdam

In het Maritiem Museum Rotterdam – dat zich Museum van het jaar mag 
noemen – ontdekken bezoekers de enorme invloed van de maritieme wereld 
op ons dagelijks leven. Jaarlijks gaan zo’n 230.000 bezoekers mee op reis 
door ons maritieme heden en verleden in eigentijdse tentoonstellingen 
voor grote én kleine avonturiers. Ze luisteren naar verhalen, bewonderen 
topstukken uit onze vooraanstaande collectie of doen mee aan een van de 
vele activiteiten. Het museum ligt in de oudste en grootste museumhaven 
van Nederland waar bezoekers op historische schepen en kranen beleven 
hoe de wereldhaven Rotterdam op déze plek begon.
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