
Ontdek de topstukken 
van het Museum voor 
Natuurwetenschappen

Voor kinderen 
van 6 tot 8 jaar



2.

Inkomhal

De walvis in de inkomhal

Dit is geen dino maar een 
bultrugwalvis. Bekijk het skelet 
goed: wat heeft deze walvis niet?

a) Ribben
b) Een schedel
c) Tanden

De Galerij van de Dinosauriërs

De Iguanodons van Bernissart

Deze dino’s werden per toeval 
ontdekt in een koolmijn in België, 
322 meter onder de grond! Kijk eens 
goed naar de iguanodon die op vier 
poten loopt (en uit de glazen kooi 
komt). Hoeveel vingers tel je?

a) 3
b) 4
c) 5



3.

De Mont-Dieu-meteoriet

Meteorieten zijn rotsen uit de ruimte die op aarde neervallen. Dit 
exemplaar is een deel van de grootste meteoriet die in Europa 
neerkwam. Hoeveel weegt dit stuk?

a) 435 kg
b) 206 kg
c) 124 kg



4.

De Zaal van de Mosasauriërs

Hainosaurus bernardi

Hainosaurus bernardi is geen dino maar een mosasaurus: een grote 
hagedis die in de zeeën rondzwom. Hij was een tijdgenoot van 
T.  rex. Bekijk zijn tanden: wat at hij, denk je?

a) Rotsen
b) Algen
c) Haaien

De Galerij van de Evolutie 

Zeelelies

Zeelelies zijn geen planten, maar dieren 
met een lange steel en aan het eind ervan 
vele armen. Waar leefde dit exemplaar?

a) Op de toppen van bergen 
b) Diep in de oceanen
c) In naaldbossen 



5.

De Zaal 250 Jaar Natuurwetenschappen

De mammoet van Lier

Deze mammoet werd ontdekt in België. Hoe 
oud was het dier toen het stierf?

a) 3,5 maanden, het was nog een baby
b) 3,5 jaar, het was een jong dier
c) Tussen 30 en 35 jaar, het was een  
  volwassen dier

Eurohippus messelensis

Dit kleine dier is een 
voorouder van het paard. 
Het leefde in het bos en at 
bladeren. Hoeveel poten had 
het?

a) 2
b) 4
c) 6



6.

De buidelwolf

Zoals bij kangoeroes droeg het 
buidelwolfvrouwtje haar jong in haar 
buidel. Deze buidelwolf heeft op zijn rug... 

a) grote vlekken zoals een giraf
b) kleine puntjes zoals een lieveheersbeestje
c) strepen zoals een tijger

Het beentje van Ishango

Het beentje van Ishango is een botje van tien centimeter, met 
inkervingen en bovenaan een stukje kwarts. Het beentje werd 
gevonden in Afrika. Bij welk meer was dat?

a) Het meer van Genève
b) Het Edwardmeer
c) Het Titicacameer



7.

De Galerij van de Mens

De Mens van Spy

De Mens van Spy leefde heel lang geleden 
in onze streken (zo’n 40 000 jaar  terug). Hij 
had grotere tanden dan wij, de moderne 
mens. Wat at hij?

a) Mammoetvlees
b) Geen vlees, alleen rauwe groenten
c) Geen vlees, geen groenten, alleen snoep 

De tegel van Chaleux

Deze steen werd gegraveerd meer dan 12 000 jaar geleden! Aan de 
ene kant een paard en twee steenbokken, aan de andere kant een 
rendier en...

a) een bizon
b) een oeros 
c) een buffel 



8.

Mineralenzaal

Het maangesteente

Dit kleine stukje steen werd meegebracht van de maan door 
Amerikaanse astronauten. Het is zo groot als... 

a) een tennisbal
b) een golfbal
c) een knikker



9.

1 : c (deze walvis heeft geen tanden maar baleinen. Je ziet ze niet op het skelet, maar 
het zijn lange draden van keratine (de stof waar ook je nagels en haren van gemaakt 
zijn). De baleinen staan dicht bij elkaar en houden kleine vissen en garnalen in de 
mond)
2 : c (kijk hoe scherp de duim is. Voor deze iguanodons werden ontdekt, dachten 
wetenschappers dat het een hoorn was die op de neus groeide!) 
3 : a (in zijn geheel woog de meteoriet 800 kg, zo zwaar als een grote koe!)
4 : c (Hainosaurus bernardi was een vleeseter: hij at vissen (zelfs haaien!), 
schildpadden, inktvissen ... en soms ook andere mosasaurussen!)
5 : b (ze vormden uitgestrekte ‘prairies’ op de bodem van de zee)
6 : b (op dit fossiel zie je drie poten, maar als je goed kijkt zie je dat de linkerpoot 
achter de rechter zit)
7 : c (hij werd ontdekt samen met een andere volwassen mammoet en een jong, en 
daarrond lagen resten van een grottenhyena, een paard en een hert)
8 : c (ook wel Tasmaanse tijger genoemd. Tasmanië, waar hij leefde, is een eiland in 
Australië)
9 : b (het meer van Genève ligt in Zwitserland, het Titicacameer in Zuid-Amerika)
10 : a (de Mens van Spy at het vlees van de dieren waarop hij joeg, en kookte al 
groenten, maar snoep was er nog niet in die tijd, wel bessen, noten ...)
11 : b (de oeros verdween ongeveer 400 jaar geleden en was de voorouder van onze 
koe)
12 : c (petieterig!)
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