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Doorheen de hele zaal 
kan je geluidsfragmenten 
beluisteren.

 -  Oefen je oor en leer hoe 
toontalen werken.

 - Leer het Swahili.

 Wat doet de koe?  Spleettrom.  Sanza.

 Dans de rumba!

 Muziekstructuren.

 Afropea, ontmoetingsplek en 
documentatiecentrum waar je het 
verhaal van de Afrikaanse diaspora 
leest als een familiealbum.

8 Moseka, de verkeersrobot.

 Zoek via een digitale animatie de vele 
dieren die in de verschillende lagen 
van het bos leven.

 Aquarium.

 Welke fruitvlieg is dit?

 Welke vis is dit?

 Maquette van het Riftgebied.

 Onder de microscoop:  
- oog in oog met parasieten 
- oog in oog met de malariamug

 Zie en voel de verschillen tussen de 
handen van mens, chimpansee en 
gorilla. 

 Giraf.

 Zin om een olifantenhuid of 
deze van een buffel te voelen? 
Hier, op deze stukjes huid (en 
enkel hier!) mag het wel.

 Voel het verschil tussen de 
scherpe, puntige knipkiezen 
van de vleeseters en de platte 
kiezen van de planteneters.

 Olifant.

 De ondergrond van  
Centraal-Afrika.

24 Terug naar het museum zoals  
het 100 jaar geleden was.

 Maquettes: 
- de Congostroom 
- de Ingadam

 Zoek de oudste tand van Afrika!

 De mooiste houtstalen zie je 
hier in detail.

 De geschiedenis van Afrika sinds de 
komst van Europeanen doet vaak 
pijn. Lange tijd werden Afrikanen als 
minderwaardige mensen beschouwd 
en de rijkdommen van hun land 
vloeiden weg naar de Westerse 
grootmachten.

 Zet een Virtual Reality 
bril op en beland in een 
meeslepende ervaring in  
het bruisende Kinshasa  
of in het regenwoud.

 De oude wandkaarten tonen 
verschillende ‘ontdekkingstochten’ 
door het onbekende Afrika. Maar de 
Afrikanen zelf kenden al die plekken  
en wegen natuurlijk al wel veel eerder! 

  Deze objecten  
mag je aanraken

 
 Onder de microscoop
 
 Interactief touchscreen

 Geluidsfragment

Onze dieren staan in een  
open opstelling, we vragen  
je echter met aandrang ze  
niet aan te raken, dat mag 
enkel bij de objecten met  
een symbool

 Hier kun je aan de slag met 
de thema’s uit Rituelen en 
Ceremonies, de grote zaal 
hiernaast. Knutselen, spelen, 
leren: alles mag.

 Naar school, vroeger  
en vandaag.

 Amuletten om kinderen  
te beschermen.

Binnenplaats

Grote rotonde

Park

Leuvensesteenweg

Connectie met onthaalpaviljoen

Talen en Muziek
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Rituelen en Ceremonies
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Inleiding met beeldendepot

shop

INLEIDING MET BEELDENDEPOT EN AFRICATUBE
In de kelderverdieping van het museum schetst  
een inleidende tentoonstelling het verleden,  
het heden en het toekomstbeeld van de instelling.

Vlak naast de koffiebar bevindt zich AfricaTube,  
een ruimte en platform, samengesteld door jongeren,  
met de focus op hedendaags digitaal Afrika.

PERMANENTE TENTOONSTELLING
De volledige gelijkvloerse verdieping  
is gewijd aan de permanente tentoonstelling. 

Een gedetailleerd grondplan  
vind je op de keerzijde.

PLATTEGROND

www.africamuseum.be
V.U.: Guido Gryseels, Algemeen Directeur

Wij danken onze partners voor hun genereuze steun: 

Belspo · Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking  
Regie der Gebouwen · Nationale Loterij · Toerisme Vlaanderen · Visit Brussels 

Ackermans & Van Haren · Adecco group · Amex · KBC · Nationale Bank van België 
Puilateco Dewaey · Rotary Texaf · Umicore · ZEB

De Standaard · KLARA · Le Soir · RTBF

NL

Kijken, luisteren, aanraken, doen.
Beleef een onvergetelijke dag  
in het museum!

ONTHAALPAVILJOEN 
In het nieuwe onthaalpaviljoen  
zijn alle niet-museale functies 
ondergebracht zoals balie, shop, 
restaurant, picknickruimte  
voor kinderen en vestiaires.

ONDERGRONDSE VERBINDINGSGALERIJ
Een ondergrondse galerij verbindt het onthaalpaviljoen  
met het oude gebouw. In deze galerij bevindt zich ook  
een auditorium en de zalen voor tijdelijke tentoonstellingen.

Combineer je museumbezoek  
met een wandeling of fietstocht  
in de groene parkomgeving en het  
direct aansluitend Zoniënwoud.

Een korte wandeling door het park  
brengt je naar het historisch centrum 
van Tervuren, met verschillende 
bezienswaardigheden en een mooie 
speeltuin voor de kinderen.

Toeristisch bezoekerscentrum

Kerk

AfricaMuseum

Afrikapaleis

Hoefijzer

Sint-Hubertuskapel

Spaans Huis

Kasteel de Robiano

Zevenster

Speeltuin

Terminus Tram 44 

Hondenlosloopzone

Fietsknooppunt Vlaams-Brabant

Wandelknooppunt Zuid-Dijlelland

Gastenkamer

Hotel

Parking

Parking voor mindervaliden

Betalende parking

Ondergrondse parkeergarage

Inkom
AfricaMuseum


