Madurodam in feiten en cijfers 2022
Madurodam. Moet je meemaken.
Er is zoveel te doen in Madurodam. Van Nederland in het klein tot spectaculaire attracties en de
leukste doe-dingen. Je komt ogen, maar vooral handen tekort tijdens je ontdekkingsreis door ons
land. Dat moet je meemaken.
Waar anders red je in een dag ons land van het water, ben je een beroemde dj én zie je kastelen
en paleizen? Spot je de snelste treinen, blus je een brand in de Rotterdamse haven én vaar je
naar Nieuw Amsterdam? Ook op de planning: een bezoekje aan de koning en vliegen in een echt
vliegtuig, The Flying Dutchman. Samen beleef je in Madurodam een dag vol doen, zien spelen en
leren. Voor jong en oud.
Openingsdatum
College B&W, allemaal kinderen

1 juli 1952
1 burgemeester
1 gemeentesecretaris/locoburgemeester
8 wethouders

Meer info: https://www.madurodam.nl/nl/organisatie/burgemeester-en-wethouders
Prinses Beatrix was vanaf de oprichting 28 jaar lang burgemeester van Madurodam. Toen zij in
1980 werd gekroond, werd zij beschermvrouwe van Madurodam.
Madurodam kinderfonds
Sinds de oprichting in 1952 doneert Madurodam haar opbrengsten aan goede doelen voor
kinderen, jaarlijks tussen de 600.000 en 700.000 euro. In totaal is dat momenteel bijna 37 miljoen
euro.
Meer info: https://www.madurodam.nl/nl/organisatie/goede-doelen/stichtingen
Doe-dingen en indoor attracties
Doe dingen
Attracties
2014
2015
2016
2017
2018
2020

16 stuks
6 stuks

Zo groot is oranje: een voetbalexperience over het EK ’88.
Hof van Nederland: schuif aan bij de Eerste Vrije Statenvergadering.
Het verhaal van George: het levensverhaal van George Maduro, naamgever én
oorlogsheld.
Nieuw Amsterdam: een interactieve familie-attractie die het verhaal vertelt over de
Nederlandse roots van New York.
Waterwolf: beleef hoe de Nederlanders van water land maken met ’s werelds grootste
stoommachine.
Flying Dutchman: in The Flying Dutchman vlieg je van de ene verbazing naar de andere.

Meer info: https://www.madurodam.nl/nl/attracties
Madurodam. Kampioen in verschalen.
Schaalverhouding Madurodam

1:25

Nederland in miniatuur
Totale bevolkingsaantal

60.000 Madurodammertjes

Vliegtuigen
Schepen/boten
Treinspoor
Trams/Treinen
Bruggen

17
33
4,5 kilometer
25
27

Hoogste gebouw
Gebouwen

Euromast (7,4m)
435

XL Tulpen

17 stuks, 2,5 m hoog

