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van het Museum voor 
Natuurwetenschappen

Voor kinderen 
van 9 tot 12 jaar



2.

Inkomhal

De walvis in de inkomhal

Dit is het skelet van een bultrugwalvis. Dit exemplaar behoort tot 
een soort die bekend is voor zijn gezangen en zijn indrukwekkende 
sprongen boven het wateroppervlak tijdens het paarseizoen. Wat is 
zijn wetenschappelijke naam?

a)  Monodon monoceros
b)  Megaptera novaeangliae
c)  Tursiops truncatus

De Galerij van de Dinosauriërs

De Iguanodons van Bernissart

Deze dinosaurussen werden ontdekt 
in België 322 meter onder de 
grond! Van 1878 tot 1881 haalden 
paleontologen een dertigtal 
skeletten boven, en er zitten er 
nog … Waarom zijn de fossielen zo 
donker?

a) De iguanodons aten veel rood vlees.
b) De fossielen zijn gevonden in steenkool.
c) De fossielen zijn ooit gedrenkt in een mengsel van alcohol  
 en schellak.



3.

De Mont-Dieu-meteoriet

Een meteoriet is een stukje van een asteroïde of komeet die op 
de aarde is gevallen. Dit exemplaar is gevonden in het noorden 
van Frankrijk, dichtbij het bos van Le Mont-Dieu. Waaruit is deze 
meteoriet vooral samengesteld? 

a) Zilver en zandsteen
b) Pyriet en kwarts
c) IJzer en nikkel



4.

De Zaal van de Mosasauriërs

Hainosaurus bernardi

De mosasauriërs, geduchte zeehagedissen, leefden in dezelfde 
tijd als T. rex. De grootste mosasauriër in deze zaal, Hainosaurus 
bernardi, meet 12,5 meter. Waarnaar werd hij genoemd?

a) Naar een rivier
b) Naar een oceaan
c) Naar een berg

De Galerij van de Evolutie 

Zeelelies

Zeelelies, zoals deze Seirocrinus 
subangularis, bedekten grote delen van 
de zeebodem. Het zijn geen planten, maar 
dieren. Wat aten ze?
 
a) Zeesterren
b) Zee-egels
c) Algen



5.

De Zaal 250 Jaar Natuurwetenschappen

De mammoet van Lier

Deze wolharige mammoet is ontdekt in de 
provincie Antwerpen en was in 1869 de 
tweede opgestelde mammoet in Europa. 
Waar stond de eerste? 

a) In Madrid, in Spanje
b) In Sint-Petersburg, in Rusland 
c) In Parijs, in Frankrijk

Eurohippus messelensis

Dit kleine zoogdier, 
Eurohippus messelensis, is 
een voorouder van het paard. 
Het fossiel is gevonden 
in Messel, in Duitsland, 
samen met insecten, vissen, 
kikkers, krokodillen, slangen, 
hagedissen, schildpadden, 
vogels, vleermuizen … Uit 
welke periode komen ze?

a) Het paleoceen
b) Het eoceen
c) Het oligoceen



6.

De buidelwolf

De buidelwolf was – zoals de naam zegt 
– een buideldier: de vrouwtjes hielden 
hun kleintjes in een ‘buiktas’, zoals de 
kangoeroes. Wat is de andere naam voor 
dit dier?

a) De Grévyzebra
b) De Bengaalse tijger
c) De Tasmaanse tijger

Het beentje van Ishango

Het beentje van Ishango is een botje van 10 cm lang, bedekt met 
inkervingen, en met een stuk kwarts aan een van de uiteinden. 
Het is 20 000 jaar oud. Waarvoor konden de mensen van toen het 
gebruiken?

a) Om te tellen
b) Om de weg terug te vinden
c) Om de tanden te poetsen



7.

De Galerij van de Mens

De Mens van Spy

De Mens van Spy is in België gevonden en 
is geen Homo sapiens zoals wij, maar een 
Homo neanderthalensis, een neanderthaler. 
De neanderthalers lijken op ons maar …

a) ze hadden kleinere hersenen 
b) ze waren geen uitstekende lopers
c) ze hadden geen duim

De tegel van Chaleux

Deze steen is aan beide zijden gegraveerd, meer dan 12 000 jaar 
geleden. Uit welke periode dateert ze? (het antwoord staat op het 
etiket)

a) Het jura
b) Het magdalénien
c) Het krijt



8.

Mineralenzaal

Het maangesteente

Dit steentje werd verzameld tijdens de Amerikaanse maanmissie 
met Apollo 17. Dat was de laatste keer dat voet op de maan is gezet. 
In welk jaar was dat?

a) 1972
b) 1977
c) 1984



9.

1 : b (het zijn alledrie walvisachtigen maar ‘a’ is een narwal en  ‘c’ is een tuimelaar)
2 : c (de iguanodons aten geen vlees maar planten. Ze werden ontdekt in een 
koolmijn, maar waren bedekt door klei)
3 : c (deze meteoriet is een ijzermeteoriet. Meteorieten van metaal zijn behoorlijk 
zeldzaam, slechts 5 % van de gevonden brokstukken, terwijl 90 % meteorieten van 
steen zijn)
4 : a (werd gevonden in België, in de vallei van de rivier de Hene, dichtbij Ciply)
5 : c (ze aten onder meer algen, kleine kreeftachtigen en larven van ongewervelden.
Zeelelies zijn stekelhuidigen zoals zeesterren en zee-egels)
6 : b (de Messel-fossielen zijn 47 miljoen jaar oud. Je vindt er ook nog in de Galerij 
van de Dinosauriërs en de Zaal 250 Jaar Natuurwetenschappen).
7 : b (onze mammoet werd ontdekt samen met een ander volwassen exemplaar, een 
jong, en ook resten van een grottenhyena, een paard en een hert, stuk voor stuk uit 
het laat-paleolithicum, 12 000 jaar geleden)
8 : c (de buidelwolf is geen echte wolf maar was wel even groot. Men noemt het dier 
ook ‘Tasmaanse tijger’, naar het Australische eiland Tasmanië waar hij leefde)
9 : a (geen kompas of tandenborstel – natuurlijk – maar hoogstwaarschijnlijk een 
telstok, al zouden we de gebruikers van toen live aan het werk moeten zien om dat 
helemaal zeker te weten)
10 : b (hun hersenen waren iets groter dan de onze en ze hadden een langere duim, 
maar hun voeten waren minder aangepast aan rennen)
11 : b (het jura en het krijt waren twee periodes waarin dino’s leefden, miljoenen 
jaren vóór de mens)
12 : a (in 1973 schonk toenmalig Amerikaans president Richard Nixon vier stukjes 
maansteen – waaronder dit exemplaar – aan het Belgische volk)
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