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Discussie over museumrestaurants 
 
Twee museummedewerkers en een restauranthouder geven hun tips en ervaringen prijs. 
Wat vooral (niet) te doen met het museumrestaurant? 
 
Kindvriendelijke aanpassingen in het museumcafé 
Het Stadsmus (http://www.hetstadsmus.be) in Hasselt verzorgt als een van de weinige 
musea in Vlaanderen de eigen uitbating van het museumcafé. Het Tuincafé, met nieuw 
interieur, wordt in het kader van EETiKET meer bij het museum betrokken. Joke Smets, 
educatief medewerkster, vertelt over de kleine aanpassingen die het museumcafé 
kindvriendelijker maken: “We hebben kinderstoelen aangekocht, een kinderhoekje 
gemaakt met kleine tafels en stoelen. Op een bord kunnen kinderen hun tekeningen 
ophangen. Aan de muur hangen speculaasplanken en binnenkort verschijnt in het 
Tuincafé een boekje op kindermaat over speculaas. We zorgen ook voor appelsap en 
verse appels en peren.”  
 
Wrijvingen tussen museum en museumrestaurant 
Het komt helaas vaak voor: het contact tussen museum en museumrestaurant verloopt 
onprettig, wegens onenigheid over bijvoorbeeld een gedeelde ingang of openingsuren. Jo 
Santy is verantwoordelijke marketing en communicatie van het 
Muziekinstrumentenmuseum (http://www.mim.be) in Brussel. Hij vertelt dat er geregeld 
klachten komen van museumbezoekers die het restaurant op de bovenste verdieping niet 
kindvriendelijk vinden. Jo Santy raadt musea aan in de toewijzing van een (externe) 
concessiehouder rekening te houden met de museumwerking. “Het museumrestaurant 
heeft sterke invloed op de uitstraling en het imago van het museum”, aldus Jo.  
 
Arrangementen museum en museumrestaurant  
Restauranthouder Henri Nevels werkt in het kader van EETiKET samen met het Regionaal 
Archeologisch Museum (RAM) in Maaseik, Limburg. Zijn restaurant De 
Pannekoekenbakker (http://www.pannekoekenbakker-maaseik.nl) ligt schuin aan de 
overkant van het museum. Henri Nevels heeft geregeld dat in het museum een 
kortingsbon te verkrijgen is voor een speciale Romeinse pannenkoek met zuurdesem in 
zijn zaak. Henri Nevels: “Ik ben altijd op zoek naar win-winsituaties, zowel voor mijn 
restaurant en de culturele organisatie waar ik mee samenwerk (oa. museum Maaseik en 
een cultureel centrum in Maaseik). Eerder maakte ik een kinderabonnement in 
samenwerking met een school en dat was echt een succes.” 
 
Besluiten.  
Aan het einde van de discussie en de studiedag formuleert Peggy Saey, verantwoordelijk 
voor de publiekswerking in het M KHA, enkele besluiten: 
 

• Comfort is belangrijk voor kinderen en gezinnen. Het beperkt zich niet 
enkel tot collectie- of tentoonstellingsgebonden voorzieningen, maar denk 
bijvoorbeeld ook aan toiletten, parking, signalisatie... en natuurlijk goede 
en gastvrije faciliteiten om te eten, drinken of picknicken. 

• Het gezinsvriendelijk maken van een museum of museumrestaurant is niet 
enkel een verantwoordelijkheid van de educatief medewerker of 
publieksmedewerker, maar van alle medewerkers. Betrek dus andere 
collega’s bij je verhaal, ook zeker die van de ontvangst en bediening in het 
restaurant of café. 

• Het manifest van Kids in Museums (http://www.kidsinmuseum.org.uk)  
biedt musea veel inspiratie. Met acties en ingrepen die haalbaar zijn en 
geen geld kosten, kun je het museumrestaurant al kindvriendelijker 



maken, bijvoorbeeld door een prikkelende naam te verzinnen voor een 
bestaand gerecht op de menukaart. 

• Het is wachten op een Vlaamse versie van het manifest…!   


