
In het Museumkwarti er is alti jd wat te
beleven. Naast wisselende presentati es
en tentoonstellingen in de twee musea
zijn er acti viteiten voor bezoekers van alle
leeft ijden: lezingen, concerten, workshops
en rondleidingen. Een groot deel van het
Museumkwarti er is vrij toegankelijk: de
Paleistuin, het museumrestaurant en de
museumwinkel.

There is always something to do and enjoy
in the Museum Quarter. As well as the
presentati ons and exhibiti ons in the two
museums there are acti viti es for all ages:
talks, concerts, workshops and guided
tours. A large part of the Museum Quarter
is accessible for free: the Palace Garden,
the museum restaurant and the museum
shop.

      Welkom in het Museumkwarti er 
’s-Hertogenbosch, twee musea 
onder één dak. Rond de Paleistuin 
vindt u Het Noordbrabants Museum 
en Design Museum Den Bosch. 
Beide musea zijn met elkaar 
verbonden. Zo is een rondgang 
ontstaan waarbij het ene museum 
in het andere overgaat.

      Welcome to the Museum Quarter 
’s-Hertogenbosch. Two museums 
under one roof, where culture and
art come together in a magnificent
setting. Centred round the Palace
Garden, Het Noordbrabants 
Museum and Design Museum Den 
Bosch are connected by glazed 
galleries.
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Het Noordbrabants Museum is een 
eigenti jds museum voor kunst, 
geschiedenis en cultuur.

Het Noordbrabants Museum is a 
contemporary museum for art, 
history and culture.

In het stadspaleis uit de late 18de eeuw ziet u kunst 
van 1500 tot 1900. In de aangrenzende vleugel vindt 
u hedendaagse kunst en de Brabantse periode van 
Van Gogh. Tijdelijke tentoonstellingen treft  u aan in 
de expositi evleugel van het museum. Mis niet het 
Verhaal van Brabant, de zaal waar heden, verleden 
en toekomst van de provincie tot leven komen.

In the city palace from the late 18th century you 
can see art from 1500 to 1900. In the adjacent wing 
you will fi nd contemporary art and Van 
Gogh’s Brabant period. Temporary exhibiti ons can 
be found in the exhibiti on wing of the museum. 
Don’t miss the Story of Brabant, the room where 
the present, past and future of the province 
come to life.

Design Museum Den Bosch 
presenteert prikkelende en 
verrassende tentoonstellingen over 
vormgeving uit het verleden, het 
heden en de toekomst.  

Design Museum Den Bosch 
presents sti mulati ng and 
surprising exhibiti ons about 
design from the past, the present 
and the future.

In twee grote zalen en meerdere kleine 
presentati eruimtes ontdekt u de invloed van design 
op de wereld, van cultuur tot technologie, van 
lifestyle tot levensbeschouwing, en van avant-garde 
tot moderniteit. 

In two large halls and several small presentati on 
rooms, you will discover the infl uence of design 
on the world, from culture to technology, from 
lifestyle to philosophy, and from avant-garde 
to modernity.

Beleef het Museumkwarti er Experience the Museum Quarter

               Zin in een
kop koffi  e met een Bossche Bol, een
lunch of een glas wijn met een hapje? 
Het museumrestaurant is een sfeervolle plek 
om even bij te praten ti jdens uw bezoek.

                  Fancy a cup
of coff ee with a ‘Bossche bol’, lunch or a
glass of wine with a snack? The museum
restaurant is a pleasant place to rest and
chat during your visit.

Het museumrestaurant | The museum restaurant |

     Alleen al de inrichti ng
is een bezoek aan de museumwinkel waard.
Met de nadruk op design, kunstboeken en
leuke cadeaus mag u de winkel niet missen!

     The interior alone
makes the museum shop worth a visit. With
the emphasis on design, art books and
att racti ve gift s, the shop is a must see!

De museumwinkel | The museum shop|

            Draagt u de musea een
warm hart toe en wilt u hen steunen? 
Worddan Vriend! Aanmelden kan via de balies 
en websites van beide musea.

                    Would you like to help 
support the museums? Then become a Friend! 
You can join at the recepti on desks or 
via the websites.

Word Vriend |

    Een overzicht van
alle lopende en komende acti viteiten vindt u
op de websites. Via de websites kunt u zich
aanmelden voor de nieuwsbrieven van de
musea of volg ons op Facebook en Instagram.

               An overview of all current
and future acti viti es can be found on our
websites. On the websites you can sign up 
for the museums’ newslett ers or follow us on 
Facebook and Instagram.

Blijf op de hoogte | Stay informed |

Becoma a friend |

Meer info More info
hnbm.nl
designmuseum.nl

hnbm.nl
designmuseum.nl

Deze platt egrond helpt u op weg bij uw museumbezoek. 
Voor meer informati e kunt u bij onze medewerkers aan de balies
terecht. In beide musea gelden bezoekersvoorwaarden,
deze zijn na te lezen op de websites van de musea. 
Het Noordbrabants Museum en het Design Museum Den Bosch zijn
in geen geval aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge
van het gebruik van deze platt egrond zelfs in het geval er
onjuistheden op staan.

Use this map to guide your visit. For more informati on please
contact the staff  at the recepti on desk of either museum.
Terms and conditi ons apply to visitors: these are available on
the museum’s websites. Het Noordbrabants Museum and the
Design Museum Den Bosch are in no way liable for any loss
or damage arising from the use of this fl oor plan even should
it contain errors or omissions.

Platt egrond
Floor plan

Het Noordbrabants Museum Design Museum Den Bosch

Museumkwarti er ’s-Hertogenbosch
Museum Quarter ’s-Hertogenbosch

Subsidiënten Grondleggers Hoofdsponsor
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Expo 0

Expo 4

Expo 3

Tijdelijke tentoonstellingen
Temporary expositions

Design 
tentoonstellingen | exhibitions 1

Expo 5

Expo 2

Expo 1

Museumwinkel

Museumrestaurant

Statenzaal

Gele 
Salon | 
Yellow 
Saloon

Voorplein 
Forecourt

Atelier

Kunst | Art
1800 - 1900

Vincent van Gogh

Verhaal van Brabant
Story of Brabant

Lockers

Auditorium

Museum shop

Kunst 1950 - nu
Art 1950 - now

Jan Sluijters
Kunst | Art 1900 - 1950

Barok | Baroque
Kunst | Art 1650 - 1800 Familie Brueghel

Kunst | Art 1550 - 1650

Paleistuin
Palace Garden

Terras
Terrace

Design 
tentoonstellingen | exhibitions 2

Entree | Entrance
Design Museum Den Bosch

Entree | Entrance
Het Noordbrabants 

Museum

Verwersstraat

De Mortel
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Het Noordbrabants Museum

Design Museum Den Bosch

Vrij toegankelijk

Op afspraak toegankelijk

Cathedral
Tony Cragg

Lakenmarkt | Cloth Market

Schandhuik  
Shame cloak

Familie Brueghel
Brueghel family

̕s-Hertogenbosch 1795

Jacob Gerritsz. Cuyp

Vincent van Gogh

Zilverkabinet  
Silver Cabinet

Marc Manders

Shoulder Piece
Gijs Bakker

Vase Femme
Pablo Picasso

Verhaal van Brabant | Story of Brabant Vincent van Gogh Kunst tot 1800 | Art before 1800 Kunst 1900 - nu | Art 1900 - now Design Museum Den Bosch
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Jan Sluijters

Garderobe

Museumrestaurant

Museumwinkel

Paleistuin

Tickets & Info

Toilet

Trap

Cloakroom

Elevator

Museum Restaurant

Museum Shop

Palace Garden

Tickets & Info

Toilets

Staircase

Het Noordbrabants Museum

Design Museum Den Bosch

Freely accessible

Accessible by appointment
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