
 

Deze zomer in het Museum voor Natuurwetenschappen: 
 (her)ontdek de natuur in al haar facetten! 

 
Plezier voor groot en klein, al sinds de Dinotijd! 

 
De hele zomervakantie lang ben je welkom in het Museum voor Natuurwetenschappen, van dinsdag tot 
zondag, van 10u tot 18h. Kom met je bubbel genieten van onze activiteiten!  

 

Museum voor Natuurwetenschappen – VAUTIERSTRAAT 29 - 1000 BRUSSEL      

INFO@NATURALSCIENCES.BE    

WWW.NATURALSCIENCES.BE 

 

De nieuwe galerij Levende Planeet  
Heb je onze nieuwste galerij Levende Planeet nog niet 
gezien? Maak gebruik van de zomervakantie om deze 
unieke tentoonstelling te ontdekken! 

De nieuwe Galerij nodigt je uit om onze planeet, boordevol 
leven, te observeren en je band met de natuur (weer) aan te 
halen. Levende Planeet vertelt je over de relaties tussen de 
verschillende aardbewoners en de ecosystemen waarin ze 
leven. Je krijgt er ook een beeld van waarom de 
biodiversiteit daalt. 

Een streling voor het oog, geschikt voor het hele gezin 
en wetenschappelijk verantwoord.  

De vaste tentoonstelling van 2000 m², verspreid over twee 
verdiepingen, toont je wat biodiversiteit is. Levende Planeet 
presenteert meer dan 850 specimens – van de giraf, over 
de koala, tot de bladluis – op een speelse, educatieve en 
interactieve manier, met 3D-modellen die je mag aanraken, 
visuele media, geluidsfragmenten en animaties. 
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Tetrapodium en Arthropodium 
Twee nieuwe ontdekruimtes voor 6- tot 12-jarigen in de Galerij Levende Planeet. 

Dieren met 4 poten en dieren met 6 of meer poten zullen geen geheimen meer hebben! Ontdek deze 
biologische groepen spelenderwijs en door ze van dichtbij te observeren: hun lichaam, hun levenswijze 
en interacties.  

Door een microscoop turen, levende exemplaren observeren, video’s en 3D-maquettes bekijken, speelse 
activiteiten… en dat gratis (inbegrepen in het museumticket). 

De twee nieuwe ruimtes maken je bezoek aan Levende Planeet compleet! 

 

• Het Tetrapodium: ‘tetra’ is ‘vier’ in het 
Grieks, en ‘pous’ ‘voet’ 
 
Welkom in het Tetrapodium… een ideale 
kennismaking met de dierenwereld-op-vier-
poten! Amfibieën, reptielen, vogels, 
zoogdieren. Je kent ze al, maar kom er 
meer over ontdekken… 

Deze kruipende, rennende, vliegende en 
zwemmende dieren hebben zich over het 
grootste deel van de planeet verspreid en 
tellen meer dan 26 000 soorten ! 

 

• Het Arthropodium: van het Grieks ‘arthron’ ‘geleding’ en 
‘pous’ ‘voet’ 

De arthropoden vertegenwoordigen meer dan 80% van 
alle gekende soorten. Insecten, spinachtigen en 
kreeftachtigen mogen dan wel klein zijn, deze dieren zijn 
enorm divers en interageren met heel wat andere 
organismen! 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

HET zomerparcours voor kinderen: Croods 2! 
Ontmoet langs dit parcours de sterren van Croods 2. 
Vind onderweg de 6 letters van het mysterieuze woord en 
ga naar de MuseumShop om een speciale kaart te 
ontvangen. Je zult er grappige foto’s mee kunnen maken, 
van jou, je familie, je vrienden …  

Het parcours neemt kinderen van 7 tot 12 jaar met hun 
familie mee door de Galerij van de Evolutie, Levende 
Planeet en de Galerij van de Mens - Onze evolutie. Het 
parcours is drietalig (NL-FR-ENG) en duurt ongeveer 45 
minuten.  

Gratis beschikbaar in pdf (formaat A3 en A4) en naast de vestiaire, vanaf 7 juli (releasedatum van de 
animatiefilm). 

 

Dino’s spotten … met je smartphone!  
Breng je smartphone mee en vergeet je oortjes vooral niet: het Museum zorgt voor een 
rondleiding in de vorm van een podcast en een spel in augmented reality!  

 

De Sauria app neemt jou en je team mee op 
ontdekkingstocht door de Galerij van de Dinosauriërs 
en de mosasauriërzaal. De app vuurt vragen op je af 
om vijf beruchte ‘sauriërs’ in je collectie te krijgen. Je 
kan ze daarna via je smartphone of tablet laten 
verschijnen op de kaart. 

 

 

Sauria kan je gratis downloaden aan de ingang van de Galerij van Dinosauriërs, waar je ook de 
plooikaart vindt. De bezoekservaring duurt ongeveer 1u. www.sauria.app 

 

De audiotours « BeMyGuide », met Tine Embrechts! 

Ontdek onze gloednieuwe audioguides voor de Galerij van de Dinosauriërs. In “Be My Guide” neemt 
niemand minder dan Tine Embrechts je mee door het dinotijdperk, samen met onze museumgidsen. 
Alles wat je moet weten over dino’s in 20 minuten, van hun beginjaren als slanke tweevoeters tot de 
fatale meteorietinslag! 

 

http://www.sauria.app/


 

 

Er zijn twee versies beschikbaar: één op kindermaat en één 
voor volwassenen. Ga naar bemyguide.be, of luister op Spotify, 
Google Podcasts, Apple Podcasts of de Geluidshuis-app. 

 

 

 

 

Deel, tag, like ! 

Beleef je de tijd van je leven? Aarzel niet om jouw favoriete momenten in het Museum te delen 
met #naturalsciencesbrussels!  

 
We vinden het geweldig om te zien hoe jouw belevenis in het Museum hebt vastgelegd! Tag ons en 
gebruik de hashtag #naturalsicencesbrussels om in onze flow te verschijnen – onze “wall of fame” met 
alle andere Museumfans! 

 

 

 

 

 

 



 

Paleolab: voor paleontologen in spe! 
Een ontdek- atelier voor kinderen vanaf 5 jaar!  

 

Zou je dolgraag een job doen waarbij je elke dag dino’s 
mag bestuderen? Probeer het uit in ons paleoLAB: graaf 
naar fossielen, puzzel een levensgrote stegosaurus in 
elkaar, leer afgietsels maken en ontdek alles over geologie!  

 

 

Vier sessies per dag, om 11u, 13u, 14u15 en 15u30 – van dinsdag tot vrijdag tijdens de 
zomervakantie. Beschikbaar via onze online ticketing 
https://ticket.naturalsciences.be/ontvangst.html 
 

 

Een zomerkamp om niet te missen  

Van 23 tot en met 27 augustus, voor kinderen van 10 
tot 12 jaar : schrijf snel jouw jonge wetenschappers 
in! 

Tijdens dit kamp leer je elke dag de fascinerende 
wereld van de museumwetenschappers beter 
kennen! We ontdekken samen alle hoekjes en 
kanten van het museum. Trek je labojas aan om 

naar het laboratorium te gaan, ontdek belangrijke vondsten in de bewaarplaatsen en neem zelf eens 
een kijkje door een microscoop! 

We gaan ook naar buiten om nieuwe collecties te verzamelen, te onderzoeken hoe de natuur werkt en 
of we zelf vuur kunnen maken zoals de oermensen! Naast al het onderzoek spelen we natuurlijk ook 
toffe spelletjes en ga je op het einde van de week naar huis met een heleboel zelfgemaakte schatten! 

Voor kinderen geboren in 2009, 2010 en 2011. 125€. De stage neemt plaats van 10u tot 16u. (Een 
kinderopvang wordt georganiseerd van 9u tot 10u en van 16u tot 17u). Beschikbaar op onze online 
ticketing: https://ticket.naturalsciences.be/nl/ontvangst.html 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fticket.naturalsciences.be%2Fontvangst.html&data=04%7C01%7Cabadila%40naturalsciences.be%7C494a3114deeb4719822908d936ea5dc9%7C4da8d35db472419c9e15665786aadbfb%7C0%7C0%7C637601202488949482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BfcJdY4SYrUW59eaYBvmt9vm9tX6cA%2FJf6nNVa4Hz2g%3D&reserved=0
https://ticket.naturalsciences.be/nl/ontvangst.html


 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE : 

Tarieven (permanente zalen) 
Individuele bezoekers  
€ 7 : volwassenen  
€ 6 : studenten, seniors, Vrienden van het Instituut, personen met een handicap 
€ 4,50 : jongeren van 6 tot 17 jaar  
Gratis : abonnees van het Museum  

Tetrapodium en Arthropodium inbegrepen in het Museumticket. 

Parcours Croods 2, voor 7-12 jaar : gratis beschikbaar in pdf of aan de vestiaire vanaf 7 juli. 

App Sauria, gratis downloaden op www.sauria.be 

Be My Guide, gratis dowloaden op bemyguide.be, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts of op de app 
van Het Geluidshuis. 

PaléoLAB : 3€ per persoon, van dinsdag tot vrijdag om 11u, 13u, 14u15 en 15u30. Boek jouw sessie van de 
45 minuten op onze online ticketing https://ticket.naturalsciences.be/ontvangst.html 

Zomer stage voor 10 tot 12 jaar, van 23 tot 27 augustus: 125€ per persoon, beschikbaar op onze online 
ticketing https://ticket.naturalsciences.be/ontvangst.html. 
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