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HET MUSEUM VOOR NATUURWETENSCHAPPEN, EEN NATUURLIJKE BESTEMMING VOOR JONG EN OUD
- Herontdek onze aarde, die krioelt van het leven, in de nieuwe Galerij Levende Planeet: een streling voor het oog, geschikt voor het hele
gezin en wetenschappelijk verantwoord.
- Ontmoet de beroemde Iguanodons van Bernissart, T.rex, Triceratops, Diplodocus, en 34 andere soorten in de grootste Dinosauriërzaal
van Europa. Sinds december 2017 presenteren we een NIEUW origineel Plateosaurusfossiel;
- Ontdek de evolutie van de mens en hoe ons lichaam werkt in de Galerij van de Mens;
- Stap miljoenen jaren terug in de tijd in de Galerij van de Evolutie;
- Verken de stedelijke biodiversiteit in BiodiverCITY;
- Ontdek de geschiedenis van het Museum in 250 jaar Natuurwetenschappen;
- Deins terug voor de verschrikkelijke zeereptielen uit het Krijttijdperk in onze Zaal van de Mosasauriërs;
- Bewonder de prachtige exemplaren in de Mineralenzaal;
- Neem ook deel aan de talrijke activiteiten van de Educatieve Dienst!

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van dinsdag t.e.m. vrijdag: 9.30 - 17 u • Zaterdag, zondag en in de Belgische schoolvakanties (van dinsdag t.e.m. zondag): 10 - 18 u
Gesloten elke maandag, op 1/01, 1/05 en 25/12
Prijs
(Toegangsprijzen geldig t.e.m. 31 augustus 2021) volwassenen €7 - kinderen (6-17) €4,50 - studenten / 65+ / gehandicapten €6 kinderen (<6) gratis
Toeslag voor de tijdelijke tentoonstellingen (€2,50) - paleoLAB (€3) - Kennis en Koffie (€2)
Rondleiding
Op aanvraag
Duur van het bezoek
min. 1 u

Informatie voor groepen

Prijs
Toegangsprijzen geldig t.e.m. 31 augustus 2021 (min. 15 pers.): volwassenen €6 - kinderen (2-25) €3
Rondleiding
Info en verplichte reservering: tel. 02/627.42.52 • Rondleidingen (max. 15 pers.): jongeren €45 - volwassenen €80 in de week, €96 in
het weekend • Kennis en Koffie (max. 20 pers.): toegangsprijs +€4 (animatie en koffie) • Animaties en natuurwetenschappen (max.
20 pers.): scholen +€4 - paleoLab: kinderen +€4
Andere nuttige informatie
Rondleidingen (max. 15 pers.): scholen €35 - volwassenen €62 in de week, €75 in het weekend • Animaties en
natuurwetenschappen (max. 20 pers.): scholen +€3 - PaleoLab: kinderen +€3



Ter plaatse



enkel na reservering
Telefoon
02 627 42 34
Email
info@sciencesnaturelles.be
Ecoles (3-12 ans) NL

Beschrijving
Verken de veelzijdigheid van het leven op onze planeet via de rijke collecties van het Museum. Volgende thema's worden
aangeboden: Overzicht Museum 250 jaar Natuurwetenschappen Evolutie van het leven Biodivercity Dinosauriërs
Duur
75 minuten
Capaciteit
15 om 15 personen
Prijs
3€
Gratis deelnames

Eén begeleider gratis per groep van 15 personen. Gratis toegang voor leerkrachten op vertoon van hun lerarenkaart. Gratis toegang
elke eerste woensdag van de maand vanaf 13 uur.
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
35 €
Aantal personen per gids
15 personen
Etudiant (>12 ans)

Beschrijving
Verken de veelzijdigheid van het leven op onze planeet via de rijke collecties van het Museum. Volgende thema's worden
aangeboden: Overzicht Museum 250 jaar Natuurwetenschappen Evolutie van het leven Biodivercity Dinosauriërs
Duur
75 minuten
Capaciteit
15 om 15 personen
Prijs
3€
Gratis deelnames
Eén begeleider gratis per groep van 15 personen. Gratis toegang voor leerkrachten op vertoon van hun lerarenkaart. Gratis toegang
elke eerste woensdag van de maand vanaf 13 uur
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
35 €
Aantal personen per gids
15 personen
Association NL

Beschrijving
Rondleidingen voor niet-schoolse groepen kunnen georganiseerd worden tijdens de week of in het weekend voor zover er gidsen
beschikbaar zijn. Verken de veelzijdigheid van het leven op onze planeet via de rijke collecties van het Museum. Volgende thema's
worden aangeboden: Overzicht Museum 250 jaar Natuurwetenschappen Evolutie van het leven Biodivercity Dinosauriërs
Duur
75 minuten
Capaciteit
15 om 15 personen
Prijs
6€
Gratis deelnames
Eén begeleider gratis per groep van 15 personen. Gratis toegang voor leerkrachten op vertoon van hun lerarenkaart. Gratis toegang
elke eerste woensdag van de maand vanaf 13 uur
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
62 €
Aantal personen per gids
15 personen
Association NL

Beschrijving
Kennis en koffie Er staat geen leeftijd op leren en zich amuseren! Kom naar ‘Kennis en koffie’, maandelijks op een vrijdag, van 14 tot
16 uur. Een ervaren gids leidt je langs onze topstukken maar vertelt ook de verhalen van verborgen parels in ons Museum. Na een

rondleinding in het Museum krijgt je een blik achter de schermen en/of een intrigerende workshop en we praten bij met een gezellige
koffie. Alleen, als koppel of met vrienden, iedereen welkom!
Duur
120 minuten
Capaciteit
20 om 20 personen
Prijs
10 €
Gratis deelnames
Eén begeleider gratis per groep van 15 personen.
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
20 personen
Association NL

Duur
90 minuten
Capaciteit
10 om 15 personen
Prijs
75 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
0 personen
Senior

Beschrijving
Kennis en koffie Er staat geen leeftijd op leren en zich amuseren! Kom naar ‘Kennis en koffie’, maandelijks op een vrijdag, van 14 tot
16 uur. Een ervaren gids leidt je langs onze topstukken maar vertelt ook de verhalen van verborgen parels in ons Museum. Na een
rondleinding in het Museum krijgt je een blik achter de schermen en/of een intrigerende workshop en we praten bij met een gezellige
koffie. Alleen, als koppel of met vrienden, iedereen welkom!
Duur
120 minuten
Capaciteit
20 om 20 personen
Prijs
10 €
Gratis deelnames
Eén begeleider gratis per groep van 15 personen.
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
20 personen

PMR

Beschrijving
Kennis en koffie Er staat geen leeftijd op leren en zich amuseren! Kom naar ‘Kennis en koffie’, maandelijks op een vrijdag, van 14 tot
16 uur. Een ervaren gids leidt je langs onze topstukken maar vertelt ook de verhalen van verborgen parels in ons Museum. Na een
rondleinding in het Museum krijgt je een blik achter de schermen en/of een intrigerende workshop en we praten bij met een gezellige
koffie. Alleen, als koppel of met vrienden, iedereen welkom!
Duur
120 minuten
Capaciteit
20 om 20 personen
Prijs
10 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
20 personen







T. 24/24 (night & day): 02/627.42.11
Rue Vautier 29 Vautierstraat - 1000 Brussel
www.naturalsciences.be
info@naturalsciences.be
Facebook

Openbaar vervoer: treinstation Brussel-Luxemburg • metrostations Maalbeek (lijn 1 en 5) en Troon (lijn 2 en 6) • bushalte Museum (lijn 34 en 80), bushalte
Idalie of Luxemburg (lijn 38 en 95) • B-dagtrip voor individuelen: 510 tijdelijke tentoonstelling -131 vaste tentoonstelling.
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