Nijntje museum stelt tijdsblokken in

Nijntje heeft het heel erg druk
UTRECHT
Het nijntje museum in Utrecht is zo
populair, dat het museum met
tijdsblokken moet gaan werken.
Sinds de opening in februari zijn er
al 50.000 bezoekers geweest. Om
wachtrijen te voorkomen kunnen
bezoekers er dus niet meer op de
bonnefooi terecht.
YELLE TIELEMAN EN PETER VAN DE
VUSSE

Het Centraal Museum heeft hiertoe
besloten, omdat er met name in de
weekends en vakanties lange
wachtrijen zijn. Ook is het heel erg
druk in het museum.
Edwin Jacobs, directeur van het
nijntje museum: ,,Kwaliteit en
service vinden wij belangrijk. Om
het bezoek beter te spreiden,
werken we vanaf nu met
tijdsblokken. Zo zijn er nooit te veel
bezoekers in het museum en
kunnen we aan de wensen van de
bezoekers tegemoet komen. Het
nijntje museum is een van de
weinige musea in Nederland die
met dit systeem werken.

als een van de succesfactoren.
,,Zelfs in Japan en China is nijntje
bekend. En als die mensen in
Utrecht zijn, komen ze logischerwijs
ook naar het nijntje museum."
Bovendien zijn de thema's van
nijntje, school en familie, voor
iedereen herkenbaar. ,,Dat maakt
nijntje en het museum voor heel
veel mensen toegankelijk. Dat is
ook de kracht van Dick Bruna als
tekenaar."
De vier tijdsblokken zien er als
volgt uit: 10.00-11.30 uur; 11.3013.00 uur; 13.00-14.30 uur en
14.30-17.00 uur. Wie binnen een
tijdsblok het museum betreedt, mag
zolang blijven als hij wil.
Het museum adviseert wel via
internet kaarten te kopen.

Het nijntje museum ging begin
februari open na een ingrijpende
verbouwing van het dick bruna
huis. Binnen twee weken kwamen
er 10.000 bezoekers. In het
museum kunnen peuters en
kleuters spelenderwijs de wereld
om hen heen ontdekken, samen
met nijntje en haar vriendjes.
Generaties
Het succes is volgens Jacobs te
danken aan het feit dat nijntje er
voor alle generaties is. ,,Iedereen
kent nijntje en die bekendheid gaat
over van generatie op generatie. In
ons museum kunnen opa en oma
met hun kleinkinderen terecht en ze
vinden het allemaal even leuk."
Ook de internationale bekendheid
van het konijn beschouwt Jacobs
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