
Wordt u ook
Vriend
van het  

museum?

Informatie over onze activiteiten vindt u op de 
hoofdpagina van onze site, instagram en op onze 
facebookpagina. Voor volwassenen organiseren 
wij regelmatig workshops en lezingen. Het is altijd 
mogelijk voorafgaand aan uw bezoek een rondlei-
ding te reserveren.

Bijzondere locatie nodig?
U kunt Museum de Zwarte Tulp afhuren voor  
gelegenheden als recepties, feesten, brainstorm-
sessies, lunches, diners, verjaardagen, kinder- 
partijtjes, lezingen, workshop en presentaties met 
een culturele inslag. 
Het museum is ook ‘Huis der Gemeente’. 
Dit betekent dat u in ons museum kunt trouwen.

Voor meer informatie over workshops, lezingen, 
rondleidingen en zaalverhuur, kijk op  
www.museumdezwartetulp.nl

Museum de Zwarte Tulp
Heereweg 219, 2161 BG Lisse
T: 0252 41 79 00
E: info@museumdezwartetulp.nl

Openingstijden 
Dinsdag t/m zondag, 2e Paasdag,  2e Kerstdag 
10.00 – 17.00 uur.

Toegangsprijzen
Volwassenen € 8,00
Kinderen 15 t/m 18 jaar € 3,50
Kinderen  0 t/m 14 jaar gratis
Studenten met studentenpas € 3,50
Scholieren en begeleiders scholieren € 3,50
Begeleiders en mantelzorgers gratis
Rolstoelgebruikers € 3,50
Museumkaart, ICOM kaart gratis
Vrienden en gildeleden van het museum gratis

Bereikbaarheid
Het bezoekadres is Grachtweg 2a 2161 HN Lisse 
daar heeft het museum een eigen parkeerplaats 
waar parkeren met een parkeerschijf mogelijk is.
Ook in de directe omgeving van het museum is 
voldoende parkeermogelijkheid aanwezig.

Meer informatie vindt u op de website.

Het schilderij op het omslag is een detail van Tulpenvelden langs 
een landweg van Anton J. Koster (1859 – 1937) en mede dankzij 
de steun van de Vrienden in 2019 aangekocht door het museum.



Museum de Zwarte Tulp is in 1985 opgericht en 
dankt zijn bestaan mede aan de vele vrijwilligers 
die zich dagelijks inzetten voor het museum. Onze 
Vrienden en leden van het Gilde van De Zwarte Tulp 
bieden de benodigde financiële steun.

Wilt u bijdragen?
Door Vriend te worden van Museum de Zwarte 
Tulp steunt u een uniek en waardevol museum in 
het hart van de Bollenstreek en geniet u ook van 
persoonlijke voordelen.

Voor € 45,00 per jaar bent u al Vriend van Museum 
de Zwarte Tulp. 
Voor € 52,50 per jaar kunt u met u hele gezin 
Vriend worden.

Voordelen van vriend zijn:
•   Altijd gratis toegang
•   10% reductie in de museumwinkel (m.u.v.  

boeken) en het museumcafé
•   10% korting op zaalhuur
•    Tweemaal per jaar gratis een uitgave van ons 

magazine Museumpraat
•   Een uitnodiging voor een vriendenmiddag met 

introducé.

Om Vriend te worden van Museum de Zwarte Tulp 
vragen we u de persoonsgegevens hiernaast in te 
vullen.

De heer/mevrouw/familie*

Voorletters

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode en woonplaats

E-mail

Telefoon

Tot schriftelijke wederopzegging word ik  
Vriend van Museum de Zwarte Tulp

€ 45,00 per jaar/€ 52,50 per jaar*
*(doorhalen wat niet van toepassing is)

Handtekening Vriend

Over het museum
Museum de Zwarte Tulp neemt u mee in het 
rijkgeschakeerde verhaal van de bloembollen-
cultuur. U ontdekt de eeuwenoude  
geschiedenis, het werken op het land met zijn 
seizoensgebonden ritme, het wetenschappelijk 
onderzoek, de export en toeristische promotie.

Het museum laat u zien hoe kunstenaars zich 
door de eeuwen heen – en nog steeds – door 
bolgewassen hebben laten inspireren tot werk 
van bijzondere schoonheid.


