Madurodam in feiten en cijfers
Madurodam, in 1952 opgericht als levende herinnering aan oorlogsheld George Maduro én als fondsenwerver
voor het goede doel, wil bezoekers inspireren met grote verhalen over Nederland. Via indoor attracties, doedingen én miniaturen ontdekken bezoekers van de grootste publiekstrekker van Den Haag waar een klein land
groot in is.
Madurodam vertelt de waargebeurde verhalen over Hollandse helden en hoogtepunten. Verhalen over
vrijheidsdrang, Hollandse daadkracht en pioniersgeest. Het themapark verbindt op die manier verleden en
heden, én investeert in de toekomst. Jaarlijks schenkt Madurodam haar opbrengst aan goede doelen die
kinderen stimuleren om verbinding te maken met andere mensen, ongeacht leeftijd of achtergrond, om zo
Nederland samen mooier te maken. Want door er als kind op kleine schaal voor je omgeving te zijn, ben je van
grote betekenis voor de samenleving.
Bezoekers van Madurodam
Bezoekersaantal in 2018
Bezoekersaantal sinds opening 1952

696.210 (2017: 723.453)
circa 63 miljoen

In 2018 bezochten 24.286 kinderen het themapark via educatieve programma’s en schoolreizen.
Madurodam…
… is met zo’n 700.000 bezoekers per jaar de grootste publiekstrekker van Den Haag
… staat in de Top 5 Drukstbezochte Themaparken van Nederland
… heeft de 22e plek in de Top 50 Dagattracties van Nederland
… is lid van de ‘Club van Elf’, vereniging van Nederland’s grootste dagattracties
Totaal oppervlakte Madurodam

Indoor attracties
Speeltuin
Atelier en werkplaats

50.000 m2
(in 1952: 21.234 m2)
35.000 m2
(in 1952: 12.850 m2)
790 m2
1.213 m2 (grote speeltuin), 416 m2 (Nijntje speeltuin)
1.100 m2

Bomen
Bloembollen

5.500 miniatuurbomen
55.000 stuks

Doe-dingen en indoor attracties
Doe-dingen
Indoor attracties

21 stuks
5 attracties

Park

2014
2015
2016
2017
2018

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
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Madurodam. Kampioen in verschalen.
Schaalverhouding Madurodam
Nederland in miniatuur
Totale bevolkingsaantal

1:25

65.000, ook wel bekend als Madurodammertjes
Dit is de grootte van een gemiddelde stad in Nederland. Bij het
voetbalstadion zijn4.000 Madurodammertjes aanwezig, 450 op het
Binnenhof en 700 als toeschouwer bij het concert van DJ Armin
van Buuren.

Bewegende objecten
Auto’s en vrachtwagens
Kilometer per jaar per auto

63
4.452
14.000 km

Autowegen
Vliegtuigen
Schepen
Boten ‘banen’
Treinspoor
Spoorbielzen
Bovenleidingsmasten
Treinen
Kilometer per jaar per trein
Trambanen
Bruggen
Gebouwen
Hoogste gebouw
Maquette met meeste manuren
Onderhoudsperiode maquettes

15 (incl. 2 snelwegen)
8
40
6
4,5 kilometer (in 1952: 2,4 kilometer)
90.000
2.100
8 ´hoofdsporen´, 2 ´zijsporen´
16.000
3
27
338
Euromast (7,4 m)
Rijksmuseum (4.100 uur)
15 jaar

Lichtpunten in de stad
Straatlantaarns

33.000 lampen
3.150 stuks

Voetbal
Tulpen
Klomp
Nijntje

1 stuks, 2 m doorsnee
17 stuks, 2,5 m hoog
1 stuks, 0,8 m breed
1 stuks, 2,5 m hoog

65 jaar Madurodam
Openingsdatum

1 juli 1952

College B&W, allemaal kinderen

1 burgemeester
1 gemeentesecretaris/locoburgemeester
8 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 ruim 35 miljoen euro.
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