
ROUTE VOOR ROLSTOEL-  
EN ROLLATORGEBRUIKERS 
Vanwege de verduurzaming van het collectie-gebouw in 2022 is de 
collectieopstelling van het Centraal Museum niet te zien. Wij hopen u 
na de werkzaamheden, begin 2023, weer te kunnen ontvangen bij de 
vernieuwde collectieopstelling. De grote tentoonstellingszalen, EXPO 2 en 
EXPO 3, blijven open, net als EXPO 10 (Utrecht Lokaal) en EXPO 9 (Atelier 
Dick Bruna). Deze zalen zijn ook toegankelijk per lift. 

TENTOONSTELLINGEN EXPO 2 EN EXPO 3

Om een bezoek te brengen aan de tijdelijke tentoonstellingen in EXPO 2 en 
3, neemt u in de entreehal de centrale lift naar de eerste etage. Vanaf de 
centrale lift kunt u naar EXPO 1/REFTER, waar de garderobe is. Via de glazen 
loopbrug aan het einde van EXPO 1/REFTER komt u in EXPO 2 en 3, waar 
u gebruik kunt maken van de traplift. Aan het einde van EXPO 3 heeft u de 
gehele tijdelijke tentoonstelling gezien en kunt u terug via EXPO 2. Via EXPO 1/
REFTER komt u vervolgens terug bij de centrale lift. Op niveau 0 bevindt zich 
de entreehal. 

TOILETTEN EN MUSEUMCAFÉ 

Er zijn mindervalide toiletten beschikbaar op niveau -1, te bereiken via 
de lift bij de museumentree, bij EXPO 2 en bij Museumcafé Centraal. 
Verschoningsruimten vindt u op niveau -1 en bij Museumcafé Centraal. 
Museumcafé Centraal is buitenom, via de straat, bereikbaar. De ingang  
is aan het Nicolaaskerkhof.

ROUTE FOR WHEELCHAIR  
AND ROLLATOR USERS
Due to restructuring work in the main collection building, the museum’s 
permanent exhibitions are not accessible in 2022. We look forward to 
welcoming you to the renewed permanent exhibition in early 2023. The 
large exhibition halls (EXPO 2 and EXPO 3) remain open, as do EXPO 10 
(Utrecht Lokaal) and EXPO 9 (Atelier Dick Bruna). These rooms are also 
accessible by elevator.

EXHIBITIONS IN EXPO 2 AND EXPO 3 

To visit a temporary exhibition in EXPO 2 and 3, take the main elevator to the 
first floor. This gives direct access to EXPO 1/REFTER, which also houses 
the wardrobe. The glass walkway at the end of EXPO 1/REFTER takes you to 
EXPO 2 and 3, which can then be accessed using the stairlift. Once you reach 
the end of EXPO 3 you have seen the entire temporary exhibition. From this 
point you should turn around to head back to the main elevator via EXPO 2 
and EXPO 1/REFTER. Use the elevator to return to the entrance hall on level 0 
(ground floor).

TOILETS AND MUSEUM CAFÉ 

There are special toilets for people with a physical disability on level -1 
(accessible via the elevator in the museum entrance hall), at EXPO 2 and at 
Museumcafé Centraal. Baby changing facilities are available on level -1 and 
at Museumcafé Centraal. To visit Museumcafé Centraal, exit the main building 
through the front entrance and turn left twice. The entrance to the Café is 
located at Nicolaaskerkhof
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