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Persbericht T. rex

Word een echte T. rexpert! 

Observeer, analyseer en speel om alle geheimen van deze beroemde dinosaurus te ontdekken. 

Stap in de schoenen van een paleontoloog en kom te weten wat zijn onderzoek ons kan vertellen over 

dit mythische dier! 

Een expo met 12 doe-activiteiten om deze dino spelenderwijs te leren kennen: een elektrospel, een 
microscoop, video's, een quiz en andere uitdagingen. Word een echte T. rexpert !  

Ontworpen voor kinderen vanaf 5 jaar, maar de expo zal álle dinofans plezieren! 

Zodra je binnenkomt, sta je oog in oog met een vrouwelijke T. rex van 67 miljoen jaar oud. Haar naam is Trix en 

ze verwelkomt je… in aanvalspositie! Haar skelet is absoluut verbluffend.  

Paleontologen groeven haar op in Montana (VS) en onderzochten haar gefossiliseerde botten. Haar skelet is 70% 

compleet! Het is een van de meest volledige en best bewaarde skeletten van het dertigtal exemplaren dat in Noord-

Amerika bekend is.  

In de expo zie je een 3D-print van Trix’ skelet, op basis van een scan van hoge wetenschappelijke kwaliteit. 

Neem de tijd om haar skelet van dichtbij te bekijken en ontdek wat het ons kan vertellen over haar verleden! 

Onderzoek net zoals een wetenschapper haar gefossiliseerde botten en het gesteente waarin ze gevonden 

zijn. 5 doe-activiteiten laten je al spelend en al luisterend ontdekken in welk tijdperk Trix leefde, wat ze at, hoe 

haar hersenen werkten, hoe ze haar verwondingen opliep en hoe oud ze was toen ze stierf.  

Maar daar houdt de expo niet op. Er valt nog veel meer te ontdekken over het leven van deze toproofdieren uit 

het krijttijdperk: hoe snel konden ze lopen? Hoeveel aten ze? En welke verleidingsmoves gebruikten ze? Duik 

dieper in de expo en ga op zoek naar antwoorden! Spring op de fiets en probeer een woeste T. rex voor te 

blijven, of grijp een spuitbus en kleur er eentje in! Toon je beste dinodans en verleid Trix! 

Ben je ondertussen een echte T. rexpert? Klim op het platform en test je kennis in een hilarische quiz. 

Wat maakt deze tentoonstelling uniek? 

Vergeet films en mythes! Deze tentoonstelling laat je live kennismaken met dit fascinerende dier. Alles wat je 

altijd al wilde weten over T. rex! Een interactieve tentoonstelling om al spelend te ontdekken. 

http://www.natuurwetenschappen.be/
https://www.facebook.com/museumdino
https://twitter.com/RBINSmuseum
https://www.instagram.com/rbinsmuseum/
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Ontdek het werk van paleontologen, wetenschappers én avonturiers . 

Paleontologen volgen de sporen van het verleden om de geschiedenis van deze planeet te reconstrueren. Ze 

graven in de bodem om aanwijzingen te vinden voor planten en dieren van vóór onze tijd. Ze werken vaak in 

barre omstandigheden en brengen buitengewone verhalen mee van hun missies! Kom meer te weten over 

hun onderzoeksmethoden, 

Onopgeloste mysteries van T. rex 

Tyrannosaurus  rex is de meest bestudeerde dinosauriër. Maar er zijn heel wat vragen waar onderzoekers nog 

geen antwoord op hebben. Door technologische vooruitgang en nieuwe ontdekkingen zullen we ze misschien 

ooit kunnen beantwoorden... Hier zijn 4 onopgeloste mysteries over T. rex! 

Echte dinosaurusfossielen in het Museum 

Je bezoek is niet compleet zonder langs te gaan in onze Galerij van de Dinosauriërs en Galerij van de 

Evolutie, waar echte fossiele dinosaurusskeletten te zien zijn! Bewonder de Iguanodons van Bernissart, 

Belgisch erfgoed en een belangrijke schakel in paleontologisch onderzoek wereldwijd. Bezoek ook Ben de 

plateosaurus uit het trias, het vroegste dinotijdperk, en allosaurus Arkhane, een toproofdier uit het jura! 

* Trix maakt deel uit van de collectie van Naturalis Biodivercity Center in Leiden, waar ze voor het eerst werd tentoongesteld

tijdens de expo ‘T. rex in town’ van 2016 tot 2017. Daarna reisde ze door Europa, via Salzburg, Lissabon, Parijs, Barcelona

en Glasgow, om uiteindelijk haar weg terug te vinden naar Naturalis.

T. rex is een tentoonstelling ontworpen door Naturalis en aangepast door het Museum voor Natuurwetenschappen.

http://www.natuurwetenschappen.be/
https://www.facebook.com/museumdino
https://twitter.com/RBINSmuseum
https://www.instagram.com/rbinsmuseum/
https://share.naturalsciences.be/d/1deb388f2e08453ba8fc/
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B. Praktische Informatie

Volg ons nieuws op Facebook, Instagram en Twitter. 

Museum voor Natuurwetenschappen 

Vautierstraat 29 - 1000 Brussel 

info@naturalsciences.be - www.natuurwetenschappen.be 

Openingstijden 

Dinsdag tot vrijdag: 9.30u tot 17u 

Zaterdag, zondag en Belgische schoolvakanties (dinsdag tot zondag): 10u tot 18u 

Gesloten elke maandag, 25 december, 1 januari en 1 mei 

Toegang 

Ons parkeerterrein is toeganklijk voor bezoekers. Voorrang voor personen met beperkte mobiliteit. 

Gebruik bij voorkeur het openbaar vervoer. 

Metro: lijnen 1 en 5, station "Maelbeek" of lijnen 2 en 6, station "Troon" 

Trein: station Brussel-Luxemburg 

Bus: lijn 34 en 80, halte "Museum" of lijn 38 en 95, halte "Idalie" 

B-Dagtripkaarten (treinkaartje + toegang tot het museum) zijn te koop in alle treinstations.

Nieuwe prijzen  
Het museum heeft nieuwe tarieven vanaf 1 oktober 2021. Gedetailleerde informatie vindt u op onze website. 

Koop je tickets online. 

Individuele bezoekers 
€13: volwassenen  
€10:  senioren, personen met een handicap. 
€5: kinderen en jongeren van 4 tot 17 jaar, begeleid door een volwassene, studenten tot 25 jaar (op vertoon 
studentenkaart), leerkrachten (buiten schoolbezoek), vrienden van het Instituut 

Groepen (vanaf 15 personen) 
Reservering verplicht (bezoek en picknickplaats): 02 627 42 34 of reservations@naturalsciences.be 
€10: volwassenen 
€5: kinderen en jongeren (2-25 jaar) 

Gratis toegang 
Het Museum is gratis op de eerste woensdag van de maand vanaf 13.00 uur. 

Om de quota in acht te nemen, moeten bezoekers die recht hebben op gratis toegang (zie hieronder) online een 
gratis ticket reserveren via onze website. 

- abonnees van het Museum
- kinderen jonger van 0 tot 3 jaar (onder begeleiding van een betalende volwassene),
- leerkrachten tijdens (een voorbereiding van) een schoolbezoek, op vertoon van lerarenkaart EN
reserveringsbevestiging
- ICOM-kaarthouders,
- één begeleidende persoon per persoon met een handicap.

http://www.natuurwetenschappen.be/
https://www.facebook.com/museumdino
https://twitter.com/RBINSmuseum
https://www.instagram.com/rbinsmuseum/
mailto:info@naturalsciences.be
http://www.natuurwetenschappen.be/
https://ticket.naturalsciences.be/nl/ontvangst.html
mailto:reservations@naturalsciences.be
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Dino Café 
Of je nu honger als een dino hebt of gewoon iets kleins wilt eten of drinken, het Dino Café is open. (02 640 21 60 
van catering@horeto-museum.com) 

MuseumShop 
Kan je niet genoeg krijgen van het Museum? In onze MuseumShop vind je allerlei leuks om thuis je eigen 
dinowereld te creëren of zelf de wildste dierenverhalen te vertellen. Dinomugs en t-shirts, dierenbeeldjes, 
knuffels, natuurboeken voor jong en oud of een collectie prachtige mineralen: je vindt dit en nog veel meer in 
onze MuseumShop. 

Open van dinsdag tot zondag. Je vindt een selectie op https://www.naturalsciences.be/fr/museum/museumshop 

Fotograferen en filmen is toegestaan zonder statief en zonder flits, op voorwaarde dat de foto's of video's voor 
persoonlijk gebruik zijn en dat deze activiteit de andere bezoekers niet stoort. Professionele fotografie is 
alleen mogelijk na voorafgaande aanvraag.

Neem je foto's? Deel ze met #naturalsciencesbrussels en #expotrexbrussels 

C. Educatieve activiteiten

Kerst met Trix: een activiteit voor alle generaties - maandag 27 december 2021 

Kom en geniet van een gezellig moment met grootouders, ouders en kinderen! 

Atelier T. rex tijdens de paasvakantie – maandag 4 en dinsdag 5 april 2022  

Voor kinderen van 10 tot 12 jaar. 

Informatie, prijzen en reserveringen op onze website of per e-mail op reservations@naturalsciences.be, per telefoon op +32 
(0)2 627 42 34 (weekdagen, van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur).

http://www.natuurwetenschappen.be/
https://www.facebook.com/museumdino
https://twitter.com/RBINSmuseum
https://www.instagram.com/rbinsmuseum/
mailto:catering@horeto-museum.com
https://www.naturalsciences.be/fr/museum/museumshop

