
 

 

Fijn dat u op bezoek komt bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork. In dit document geven we 

informatie over het museum.  

Tijden: 
U bent welkom op 5 april vanaf 17:30 uur. Het museum sluit om 20:00 uur. Op deze avond is onze 
museum prikkelarm en zijn een beperkt aantal mensen toegestaan. Daarom willen we u vragen van 
tevoren een ticket te reserveren via deze link: https://tickets.kampwesterbork.nl/nl/prikkelarme-
avondopenstelling/tickets  
 

Toegankelijk: 
Het hele musuem is rolstoeltoegankelijk. Het voormalig kampterrein ligt op 3 kilometer afstand van 
het museum. Speciaal voor deze avond krijgt u een vrijstelling om daar met eigen vervoer naar toe te 
rijden. Een vrijstelling kunt u vragen bij de receptie.  
 

Het gebouw: 
Dit zie je als je aankomt op het parkeerterrein van het Herinneringscentrum. 
 

 
De pijl wijst naar de ingang van het mueum 
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 1e deur ingang musem                                                         2e deur met zicht op de receptie 
 
 
Achter de receptie staat een receptioniste. Als u via internet een kaartje heeft gekocht, dan kunt u bij  
binnenkomst uw toegangsbewijs laten scannen. Vervolgens heeft u toegang tot de exposities en de 
filmzaal.  

 
Als u vragen heeft kunt u ook altijd terecht bij de receptie. Onze medewerkers helpen u graag. 



Na binnenkomst is er rechts een gang waar u uw jas op kunt hangen. Ook is er in deze gang een 
filmzaal (eerste deur rechts). Op de dag zelf zal het geluid in deze zaal zacht staan en de deur is 
gesloten zodat er geen geluid vanuit de zaal in de rest van het museum hoorbaar is. U kunt hier 
echter gewoon naar binnen lopen om de film te bekijken. We willen u vragen de deur weer achter u 
te sluiten.  

 
 
Het museum bevat een basistentoonstelling en een wisseltentoonstelling. Als u vanaf de ingang 
rechtdoor loopt komt u aan bij de basistentoonstelling. Het begin van de basistentoonstelling is 
zichtbaar op de foto hieronder: 
 

 
 



De wisseltentoonstelling herkent u aan de paarse schuifdeuren. Op dit moment is daar de 
tentoonstelling ‘De Herinnering aan kamp Westerbork’ te bezichten. Voor meer info, zie 
onderstaande link: 
https://kampwesterbork.nl/de-stichting/nieuws/item/tentoonstelling-de-herinnering-aan-kamp-
westerbork-geopend  
 

 
 

Audiotour 
Het is mogelijk om met een audiotour over het kampterrein te lopen. U kunt een podcatcher ophalen 
bij de receptioniste.  
 

Rondleiding op voormalig kampterrein. 
Op 5 april om 19:00 uur staat er een rondleiding gepland op het voormalig kampterrein (max. 5 
personen per groep) 
Het voormalig kampterrein ligt 3 kilometer van het museum vandaan. Normaal gesproken rijdt er 
een pendelbus, maar de bus zal deze avond niet beschikbaar zijn. In plaats daarvan krijg u een 
vrijstelling om met uw auto naar het voormalig kampterrein te rijden. De vrijstelling kunt u ophalen 
bij de receptie.  
 

Museumcafe  
In het museumcafe kunt u rustig zitten en een kopje koffie of thee bestellen en even tot rust komen. 
Ook zijn er enkele koude dranken te bestellen.  
 

Zitten 
In het museum zijn op meerdere plaatsen zitplekken. Hiervan kunt u altijd gebruik maken.  

 
 
We zien uit naar uw komst. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar 
info@kampwesterbork.nl. We proberen u zo goed mogelijk verder te helpen.  
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