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Deze tentoonstelling is een door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen verwezenlijkte aanpassing van een 
tentoonstelling van het Nationaal Natuurhistorisch Museum in Parijs, die ze ontwierp en realiseerde op basis van de oorspronkelijke versie 
van het Natuurhistorisch Museum van Toulouse.             
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A. Persbericht   TEDDY & BEER – Kom met je knuffel(beer)! 
Van 18 oktober 2018 tot 1 september 2019   

 
 

ONTDEK ALLES OVER BEREN 
 
TEDDY & BEER laat kinderen van 4 tot 104 kennismaken met de wilde dieren die model staan voor de knuffels 
en personages in boeken of tekenfilms uit onze kindertijd. 
 

Wie zijn de beren? Wanneer zagen ze voor het eerst het levenslicht? 
Hebben er ooit beren geleefd in België? Eten ze alleen honing? Waar en hoe leven ze? 

Zijn ze met uitsterven bedreigd? Is de yeti ook een beer? 
 

In de tentoonstelling TEDDY & BEER komen bezoekers dichter dan ooit bij de wilde dieren, ontdekken ze de 
waarheid achter de fantasie en maken ze kennis met de acht berensoorten die vandaag op onze aardbol leven.  
Wat zijn hun biologische eigenschappen, hoe ziet de natuurlijke habitat van elk van hen eruit en hoe zijn ze 
geëvolueerd? Wat is hun band met de mens en welke mythes of legendes worden er over hen verteld? We 
kunnen uiteraard ook niet om de bedreigingen heen waar de beren voor staan, en de uitdagingen voor hun 
bescherming.  
 
Om een antwoord te bieden op al die vragen, brengt deze tentoonstelling objecten uit verschillende collecties 
samen. Zo zijn 23 opgezette beren te bewonderen (16 uit de collecties van het Muséum national d'Histoire 
naturelle in Parijs, 3 uit het Muséum de Toulouse en 4 uit onze eigen collecties), naast een dozijn osteologische 
stukken. Ook in verscheidene Belgische grotten werden resten van holenberen ontdekt. De tentoonstelling 
TEDDY & BEER stelt twee skeletten van Belgische beren voor: een volwassen mannetje en een welp (meer info 
hierover op pagina 5 van dit dossier). 
 
Een ongeziene rijkdom aan opgezette specimens en fossielen, multimediaelementen, video's, interactieve 
installaties, 3D-reconstructies en maar liefst 650 knuffelberen, waaronder een honderd jaar oud exemplaar en 
replica's van de twee oudste teddyberen, dompelen je onder in de fascinerende wereld van deze plantigraden 
(zoolgangers). 
 
PRIMEUR: EEN TENTOONSTELLING MET EEN ORIGINEEL KANTJE – Kom met je teddybeer en ontdek 
de wereld van de beren op een leuke manier! 
Volledig uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. 
 
Met hun teddybeer in de hand en gewapend met een speciale badge kunnen de allerkleinsten een 
interactief tentoonstellingsparcours op maat volgen. Ze kunnen kijken, nabootsen, vergelijken en 
verbanden leggen, en spelenderwijs de wereld van de beren ontdekken! De badge activeert een twintigtal 
multimediaposten, projecties en opdrachtjes die speciaal werden ontwikkeld voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Zo ontdekken ouders en kinderen samen de tentoonstelling ... elk op hun niveau! 
 
TEDDY & BEER, een tentoonstelling voor iedereen!  
 
 
Nocturne van de Brusselse Musea op 22 november van 17 tot 22 uur / zie programma op p.10 
 
 
Persdienst: 02 627 44 53 – pers@naturalsciences.be 
 
 
 
 

http://www.natuurwetenschappen.be/
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B. Praktische info  

 
Museum voor Natuurwetenschappen 
Vautierstraat 29 – 1000 Brussel 
info@natuurwetenschappen.be - www.natuurwetenschappen.be  
 
 
Openingsuren 
Dinsdag tot vrijdag: van 9.30 tot 17 uur 
Zaterdag, zondag en Belgische schoolvakanties (dinsdag tot zondag): van 10 tot 18 uur 
Gesloten elke maandag, op 25 december, op 1 januari en op 1 mei 
 
Bereikbaarheid 
Ons parkeerterrein is klein … Gebruik bij voorkeur het openbaar vervoer. 
Metro: Lijn 1 en 5 halte “Maalbeek” (uitgang Etterbeeksesteenweg) - Lijn 2 en 6 halte “Troon” 
Trein: station Brussel-Luxemburg 
Bus: 34 en 80 halte “Museum” / 38 en 95 halte “Idalie” 
Je kan een B-dagtrip (trein + ingang) kopen in elk station  
 
Tarieven (bezoek aan de expo en vaste zalen) 
Individuele bezoekers:  
€ 9,50 volwassenen 
€ 8,50 studenten, senioren, Vrienden van het Instituut, personen met een handicap, FED+  
 € 7 jongeren van 4 tot 17 jaar  
gratis voor abonnees met jaarkaart vaste tentoonstelling 
 
Groepen (vanaf 15 personen) – reserveren verplicht op 02 627 42 52 (voor bezoek en voor picknickruimte) 
€ 8,50 volwassenen / € 5,50 jongeren 2-25 jaar 
 
Gratis 
Eerste woensdag van de maand vanaf 13 uur (geen reservering) 
Abonnees van het Museum 
Kinderen < 4 jaar voor de expo en < 6 jaar voor de vaste collectie (vergezeld door een betalende volwassene) 
Leerkrachten met de Lerarenkaart of de internationale kaarten van ITIC (zie onze website) 
Houders van een ICOM kaart 
Een begeleider van een persoon met handicap 
 
Dino Café 
Voor een hapje en drankje of iets stevigers, hou je pauze in het Dino Café (groepsbezoek en 
verjaardagsformule:  02 640 21 60 of catering@horeto-museum.com) 
 

Fotograferen en filmen voor persoonlijk gebruik is toegelaten, zonder flashlicht, zolang het de andere bezoekers 
niet stoort. Fotograferen en filmen voor professionele doeleinden is enkel toegestaan via de persdienst (02 627 
44 53, dit nummer niet publiceren aub, enkel voor de pers) 

 
Maak je foto's? Graag posten met #expobearbrussels 
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C. Inhoud van de tentoonstelling  5 zones: 5 thema's 

 

 

 
 
PRIMEUR- Bezoek de tentoonstelling samen met de kinderen en hun 
teddybeer, want er werd speciaal voor hen een parcours op maat 
uitgewerkt. Voor dit alternatieve, interactieve parcours krijgt de knuffel 
een badge waarmee een twintigtal posten geactiveerd kunnen worden 
met multimediaelementen, projecties en opdrachtjes voor kinderen 
vanaf 4 jaar. Zo ontdekken ouders en kinderen samen de 
tentoonstelling ... elk op hun niveau!

 
 
ZONE 1 

Een groots idee op twee continenten 
 
Al omstreeks 1900 hing het idee van een pluchen beer in de lucht. Duitsland was wereldleider in de 
speelgoedsector. Mevr. Steiff vervaardigde pluchen dieren, waaronder ook beren. Haar man vond zelfs een 
manier uit om de pootjes te laten bewegen. In dezelfde periode liet Amerikaans president Theodore Roosevelt 
zich opmerken: toen hij met lege handen terugkeerde van een berenjacht in 1902, werd hem een berenwelp 
aangeboden om te doden en zo geen gezichtsverlies te lijden. Roosevelt weigerde en de pers smulde gretig van 
het verhaal over de beer van Theodore (bijgenaamd ‘Teddy’): Teddy's bear was geboren. De New Yorkse 
handelaar Michtom maakte handig gebruik van het nieuwsfeit en bracht pluchen ‘Teddy-bears’ op de markt. 
Concurrent Borgfeldt plaatste een bestelling voor 3.000 pluchen beren bij Steiff … En de rest is geschiedenis! 
 
 
ZONE 2 

Er was eens … de eerste beer  
 
 

Deze zone biedt een antwoord op talloze vragen over het fascinerende 
paleontologische verleden en de evolutie van de beren. Wie zijn de voorouders 
van de beren die we vandaag kennen? Wanneer zagen ze voor het eerst het 
levenslicht? Hoe zijn ze erin geslaagd zo veel uiteenlopende gebieden te bevolken? 
Reconstructies, fossielen, skeletten en fylogenetische stambomen geven samen een 
antwoord op die vragen, aangevuld met multimediaposten en animatiefilms die de 

geschiedenis van de berenfamilie vertellen.  
De oudste gekende beren leefden zo'n 35 miljoen jaar geleden. Ze zijn verwant met de honden, maar ook met 
dassen, wasberen en zeehonden. Rond die tijd gingen hun tanden anders groeien dan die van andere 
carnivoren: ze werden groter en minder scherp, aangepast aan een omnivoor dieet. Die eerste beren leefden in 
Azië en verspreidden zich vrij snel over Europa en Noord-Amerika. 
 
Wie was de holenbeer nu echt? 
De holenbeer als wilde, vraatzuchtige voorouder van de bruine beer … een beeld dat in het collectieve geheugen 
gegrift staat. Alleen neemt dat beeld een loopje met de werkelijkheid. Ondanks zijn sterke gelijkenissen met de 
imposante holenbeer (die rechtopstaand maar liefst 3 meter groot kon zijn en bijna 500 kg woog) is de bruine 
beer eerder een neef van de holenbeer. Beiden stammen af van de Etruskische beer. De holenbeer kwam zo’n 
150.000 jaar geleden naar Europa en had maalkiezen, wat typisch was voor planteneters. De beer leefde erg 
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verspreid over het Europese continent, van Noord-Spanje tot het Russische Oeralgebergte. Zo'n 25.000 jaar 
geleden stierf deze berensoort uit als gevolg van klimaatsveranderingen.  
Dankzij drie tentoongestelde skeletten – waarvan twee Belgische specimens (Goyet) uit onze collecties, een 
volwassen mannetje en een welp – krijgen de bezoekers een beter beeld van de echte holenbeer, los van de 
populaire cultuur. 
 

De Belgische holenberen 
In heel wat Belgische grotten zijn overblijfselen van holenberen (Ursus spelaeus) gevonden. De tentoonstelling 
TEDDY& BEER toont twee skeletten van deze Belgische beren: een volwassen mannetje en een jong. Edouard 
Dupont groef ze in 1868 in de grot van Goyet (Ardennen) op, samen met de resten van meer dan 130 andere 
holenberen. Het Instituut bewaart dit materiaal al 150 jaar lang in zijn collecties. 
 
Holenberen, die vooral plantaardig voedsel aten, waren inheems in Europa en West-Siberië. Ze zochten 
bergachtige streken op met veel grotten en spelonken, die ze gebruikten als onderkomen tijdens de winter. 
Tijdens de winterrust stierven veel van die beren, vooral de jonge, zieke en zeer oude dieren. Ze vielen vaak ten 
prooi aan de holenleeuw en ook de prehistorische mens joeg op de holenbeer. In de loop van de laatste ijstijd 
verminderde het aantal holenberen geleidelijk, waarschijnlijk door een combinatie van menselijke bejaging en een 
afkoeling van het klimaat.  
 
Hoewel de holenberen ongeveer 25.000 jaar geleden uitstierven, “leeft” een deel van hun genen nog voort. 
Recent onderzoek wees uit dat het DNA van de bruine beer vandaag nog één tot drie procent DNA van de 
uitgestorven holenbeer bevat. Tijdens een vroegere ijstijd is er een kruising geweest tussen deze twee soorten. 
 
Woordvoerder Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
Mietje GERMONPRE, paleontologe – OD Aarde en Geschiedenis van het Leven  
02 627 44 64 / mietje.germonpre@naturalsciences.be 

 
De eerste ontmoetingen 
In Europa komen mensen en beren al bijna 400.000 jaar samen voor. De neanderthaler en de Homo sapiens 
leefden in dezelfde periode als de holenbeer en de bruine beer. Over hun relatie is echter weinig gekend. Er 
zijn amper aanwijzingen! 
Er werd zelden gejaagd op beren, hoewel de mens wel eens berenvlees at, hun bont gebruikte en sieraden of 
werktuigen vervaardigde met hun tanden of – in zeldzame gevallen – beenderen. Welke plaats was er voor beren 
weggelegd in de prehistorische samenlevingen? Het bestaan van een heuse cultus rond de holenberen wordt 
betwist. De status van de holenbeer blijft dus onzeker. 
 
 
ZONE 3 

De beren vandaag  
 
 
 
De ijsbeer en de bruine beer zijn goed gekend, maar de berenfamilie telt nog zes andere 
soorten. De sterren in het gezelschap zijn de vier Aziatische beren, met name de 
reuzenpanda, de Aziatische zwarte beer, de Maleise beer en de lippenbeer. De twee 
Amerikaanse beren zijn de Amerikaanse zwarte beer en de brilbeer. De twee 
intercontinentale berensoorten zijn de bruine beer en de ijsbeer. 
 

Als knipoog zijn naast de acht hedendaagse soorten nog vier onmisbare en erg geliefde vrienden te zien: 
Winnie, Baloe, Paddington en Kung Fu Panda! 
 
 
 

http://www.natuurwetenschappen.be/
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De bezoekers kunnen kennismaken met de beren in de vorm van opgezette specimens, met de nodige 
toelichting op kaartjes, levensgrote foto's en interactieve spelletjes … 
 
Ze zijn overal … of toch bijna! 
Met uitzondering van het Afrikaanse continent leven de acht berensoorten verspreid over de hele wereld, 
voornamelijk op het noordelijk halfrond. De brilbeer en de Maleise beer wagen zich ook ten zuiden van de 
evenaar. De bezoeker leert over de brede waaier aan leefgebieden voor de beren: van pakijs tot tropisch 
regenwoud en van bergwanden tot laagvlaktes … de meest uiteenlopende omgevingen voor acht soorten, die 
ondanks alles toch erg veel biologische eigenschappen gemeen hebben.  
 
Wat eten ze? Hoe verplaatsen ze zich? En hoe zit het met de kleintjes? 
Wat hebben de acht berensoorten met elkaar gemeen? Hun eetgewoonten. Het zijn in de eerste plaats allemaal 
‘opportunistische omnivoren’, die in staat zijn wortels, insecten, vruchten, kleine of grote zoogdieren, vissen enz. 
te eten. Toch wijken sommige beren van dat eetpatroon af en beperken ze zich tot één bepaald voedsel 
(bamboe, zeehond). 
Verder zijn alle beren, net als de mens, plantigraden (zoolgangers). Dat betekent dat de volledige oppervlakte 
van hun poot de grond raakt. Die morfologische eigenschap schenkt hen een indrukwekkend gestalte. Zo kunnen 
ze immers zowel op vier poten lopen als rechtop staan. Daarnaast geeft het hen een stabiele houding en kunnen 
ze zich snel voortbewegen! 
Tot slot delen de berenwelpjes verschillende eigenschappen in hun ontwikkeling. Zo worden ze allemaal blind en 
zonder vacht geboren. 
 
Overwinteren in een hol 
De winterrust blijft fascineren! Dit wonder van de natuur zorgt ervoor dat beren de processen in hun lichaam ‘s 
winters kunnen vertragen. Diep in hun hol gaan ze slapen en verlagen ze hun lichaamstemperatuur een beetje, 
hoewel hun hersenen alert blijven voor gevaren of een korte dooiperiode. Ze eten en drinken niets en hoeven hun 
behoeften niet te doen. Zo sparen ze aanzienlijk veel energie en komen ze de winter zonder problemen door. 
Sommige berensoorten blijven echter de hele winter actief … 
 
 
ZONE 4 

Over beren en mensen  
 

 
 
 
Om de complexe relaties tussen beren en mensen vandaag te belichten, schetst de 
tentoonstelling vier verschillende situaties om het leven van de beren in de vrije 
natuur, hun verleden onder het overwicht van de mens, maar ook het respect en 
de bewondering die ze afdwingen, vereeuwigd in verhalen en volksfeesten, beter 
te begrijpen. 
 

In dit deel wordt ook een algemene stand van zaken opgemaakt over de beren in de Pyreneeën, in Europa 
en in de wereld. Welke soorten zijn met uitsterven bedreigd? Welke soorten doen het goed? Wat zijn de 
voornaamste bedreigingen? 
 
Vandaag, aan het begin van de 21e eeuw, tekenen we grote verschillen op tussen de verschillende 
berenpopulaties. Bepaalde soorten worden ernstig met uitsterven bedreigd, zoals de reuzenpanda (1.800 dieren). 
Andere soorten nemen gestaag in aantal toe, zoals de brilbeer en de Maleise beer (10.000 dieren van elke soort), 
maar ook de lippenbeer (20.000 dieren), de ijsbeer (25.000 dieren) en de Aziatische zwarte beer (40.000 dieren). 
De populatie bruine beren blijft ondanks een negatieve trend vrij stabiel (200.000 dieren), terwijl de Amerikaanse 
zwarte beer het van alle soorten het beste doet, met 900.000 dieren. Voor zes van de acht berensoorten is de 
situatie dus zorgwekkend.  

http://www.natuurwetenschappen.be/
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Daar zijn verschillende oorzaken voor, maar de grootste bedreiging blijft de aanhoudende verwoesting en 
versnippering van hun leefgebieden door de uitbreiding van de landbouw, de ontbossing en de verstedelijking. 
Ook hun jacht- en voortplantingsgebieden worden zo almaar kleiner. Andere bedreigingen zijn stropers – die het 
op vrijwel alle soorten hebben gemunt –, de opwarming van de aarde – waar de ijsbeer vrijwel symbool voor staat 
–, en de commerciële uitbuiting.  
 
Een van de voorbeelden is het totale bestand van de Aziatische zwarte beer, dat in 30 jaar tijd met ongeveer 
40 % afnam. De diersoort wordt ernstig bedreigd door de verwoesting van zijn leefgebied en door de jacht. 
Bovendien schrijft de Aziatische geneeskunde een heilzame werking toe aan berengal. Het gebruik ervan in 
geneesmiddelen leidt tot de gevangenneming van beren met het oog op hun kweek in schrijnende 
omstandigheden. Die omstandigheden worden echter steeds meer met de vinger gewezen. 
 
 

  AnimalsAsia streeft naar een verbod op de handel in berengal, waar meer dan 10.000 beren onder 
lijden. Deze stichting bezorgde ons verpakkingen van dergelijke 'geneesmiddelen', vervaardigd in Chinese 
galberenboerderijen/ www.animalsasia.org 
 
Van roem tot spot: de beer onder de knoet 
In de oudheid boezemde de beer angst in en dwong het dier respect en bewondering af. Hij werd in 
verband gebracht met strijders en machtige figuren. In de middeleeuwen veranderde dat echter. Met de 
verspreiding van het christendom werden symbolen uit de heidense verering in een slecht daglicht geplaatst, als 
belichaming van het kwade. De beer werd als slecht en gevaarlijk bestempeld, een bedreiging voor mensen in de 
bossen en bergen. Het dier werd als de duivel afgeschilderd en uitgeroeid. De beer eindigde als kermisattractie of 
circusdier en voorwerp van spot. Ook in Brussel belandde de beer in de dierentuin. Op de tentoonstelling zijn 
twee berenschedels te zien van dieren die in de voormalige Brusselse zoo leefden (1851-1880). Er ontstaat een 
heuse klopjacht op de beer. Alle middelen zijn goed om het dier te doden: slagen, gif, valstrikken … De 
‘beschaving’ moest de beer niet! 
Hier staat een interactieve multimediatoepassing: berenfeest, uitdrukkingen, verhalen, rituelen en folklore. 
 
 
ZONE 5 

Hoe ziet de toekomst van de beren eruit? 
 

 
 
 
Zullen we morgen alleen nog de pluchen beer kennen? Wie echt van de 
beren in de vrije natuur houdt, draagt bij tot hun toekomst. Aan het eind van 
de tentoonstelling kunnen bezoekers zich uitleven in een “knuffelhoek” vol 
teddyberen, in de meest uiteenlopende stijlen en groottes. Daarna kan het 
publiek kennismaken met het beschermingsproject voor beren in de 
Karpaten. 

 
 
Voor dit laatste deel willen we onze partners WWF en Opnieuw & Co van harte bedanken. (Zie ook p. 11-12): 
 
 

http://www.natuurwetenschappen.be/
http://www.animalsasia.org/
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WWF, de bruine beer en jij  
In de bergen van de Karpaten leven zo’n 8.000 beren. Bijna de helft daarvan zijn Europese 
bruine beren, maar zoals zo vaak verstoren de activiteiten van de mens ook daar de habitat van 
de dieren. Mens en beer leven er op gespannen voet, en de trofeeënjacht helpt hun situatie 
helemaal niet vooruit. 
WWF beschermt deze iconische populatie. De organisatie waakt over de groene corridors die 

afzondering van de berenpopulaties moeten voorkomen en oefent druk uit op beleidsmakers om de sportjacht op 
de dieren een halt toe te roepen. Tot slot steunt WWF in Roemenië ook het enige Europese weeshuis voor 
beren. 
Draag je steentje bij en steun WWF: bezoek de observatiepost buiten de tentoonstelling en surf naar www.be. 
 
 

 
 
Door teddyberen aan te leveren voor de expo Teddy & Beer, zorgt Opnieuw & Co niet enkel 
voor meer bekendheid voor het kringloopwinkelconcept, maar steunen ze ook een 
natuurwetenschappelijke tentoonstelling. Het ligt niet binnen de mogelijkheid van Opnieuw & 

Co om deze expo, die van educatief en maatschappelijk belang is, financieel te steunen. Wel kunnen ze deze 
berenschenking doen, zodat die een tweede leven krijgen en gered worden van de afvalberg. Voor dit 
project leverden ze een kleine 1000 beren aan, gaande van panda’s, tot bruine knuffelberen tot felgele 
Winnie-The-Poohs.  
 
 
 
 

D. Educatieve omkadering NL 

 
 
Voor schoolgroepen (reserveren op 02 627 42 52): 
 
Atelier 
In dit bereleuke atelier speuren de kleine bezoekers naar de beer achter hun teddybeer met een leuk parcours in 
de tentoonstelling. Daarna verkennen ze met fijne (knutsel)opdrachten de beer en zijn leefwereld verder. 
Duur: 2 uur 
Max. 20 deelnemers per animator 
Doelgroep: derde kleuterklas en eerste graad basisonderwijs 
 
Rondleiding 
Bekijk samen met de gids de beer achter de teddybeer en achterhaal hoe de acht huidige berensoorten leven. 
Keer mee terug in de prehistorie en ontdek hun voorouders. We leren je ook hoe je de beer kan helpen 
beschermen, want ze hebben het niet gemakkelijk. 
Duur: 75 minuten 
15 deelnemers per gids 
Doelgroep: vanaf tweede graad basisonderwijs en hoger 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.natuurwetenschappen.be/
http://www.be/
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Individuele bezoekers 
 
Zomervakantie: atelier voor kinderen (reserveren op 02 627 42 52) 
Wat je van beren leren kan 
Dinsdag & woensdag 02-03.07.2019 
Leeftijd: geboortejaar 2010-2013 & 2006-2009 
€ 60  
Ben je zelf een brombeer of eerder een lieve knuffelbeer? Beren roepen gemengde gevoelens op: soms ze zijn 
lief en zacht zoals Baloe de beer of Winnie de Poeh, maar ze kunnen evengoed razend gevaarlijk en boosaardig 
zijn, zoals in vele avonturenfilms. Ontdek de ware beer achter je teddybeer in onze tijdelijke tentoonstelling. Zo 
kom je te weten welke beren er nu nog leven en welke er in de prehistorie voorkwamen. Daarna kan je de 
ongelikte beer uithangen in bereleuke spelletjes. Maak je daarna ook een berenpoot? Nee, niet de frituursnack, 
maar een geknutselde poot van je lievelingsbeer. Op de tweede dag van dit vakantieatelier spoor je echte beren 
op in een wildpark en zie je ze live aan het werk. Het zijn werkelijk imposante dieren waar je nog veel kan van 
leren! 
 
Kennis en Koffie (voor volwassenen) 
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 rondleiding 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! 
Tijdsduur: 2 uur 
Reserveren: per mail op reserveringen@natuurwetenschappen.be of telefoneer naar 02 627 42 52 op werkdagen 
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. 
Toegangsprijzen: € 10 (toegang Museum, rondleiding, animatie en koffie) 
 
Programma van vrijdag 7 december 2018: Beren en amiguri teddyberen  
Welke beren zijn er? Hoe lang bestaan ze al? Eten ze alleen maar honing? Zijn het echt lomperiken? Hoe en 
waar leven ze? Zijn ze bedreigd? Is de yeti een beer? Ontdek de antwoorden tijdens een rondleiding in de 
nieuwe tijdelijke expo Teddy & Beer.   
  
Nadien creëer je zelf een specifieke soort beer uit de zaal door hem te haken in katoen. Als beginner ga je naar 
huis met een kop, met of zonder armen, als ervaren amigurist ga je naar huis met een volledig lijfje! Iedereen 
krijgt het patroon mee naar huis om de volledige familie te maken! Alle materiaal is voorzien voor dit atelier.   
 
Broodje Brussel: lunchactiviteit op 13 december van 12u30 tot 13u15  
Zin om je middagpauze eens cultureel in te vullen?  Ben je ambtenaar, pendelaar of gewoon een 
geïnteresseerde inwoner van Brussel … Smeer ’m eens ’s middags (van 12.30 tot 13.15 uur) met een activiteit 
van Broodje Brussel in het Museum voor Natuurwetenschappen. Tijdens een rondleiding, elke derde donderdag 
van de maand, maak je kennis met een intrigerend aspect van de natuur, de mens of het verre verleden.  
Grote kans dat je een teddybeer had toen je klein was, maar van waar haalt die knuffel zijn naam? In Teddy & 
Beer krijg je het verrassende verhaal uit de doeken gedaan. Dat is je startpunt om de wilde beer achter de lieve 
teddybeer te leren kennen. We nemen je eerst mee op zoek naar de evolutionaire voorlopers van de beer en hoe 
de prehistorische mens er toen naar keek. De huidige acht berensoorten verken je van kop tot teen: wie ze zijn, 
waar ze leven, welke kenmerken ze hebben, hoe ze bewegen, wat ze eten, hoe ze de winter overleven, hoe ze 
zich voortplanten… Mens en beer kennen een complexe, soms moeilijke relatie en ook die gaan we niet uit de 
weg. De meeste berensoorten hebben het niet gemakkelijk, maar ook jij kan helpen ze te beschermen. 
Leeftijdscategorie: van 16 tot 106 jaar oud 
Tijdsduur: 00:45 
Toegangsprijzen: € 3 
Maximum aantal deelnemers:15 
Voorwaarden: Enkel na inschrijving op 02 627 42 52 (werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur) of 
via reserveringen@natuurwetenschappen.be 
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E. Nocturne van de Brusselse musea: donderdag 22.11.2018    

 
Gipsyjazz à la Django Reinhardt, een verteller die je meeneemt naar het ontstaan van alles, terwijl gekke 
personages je aan het lachen brengen op je tocht doorheen het museum. Ontdek er ook onze tijdelijke 
tentoonstelling Teddy&Beer, die de kleintjes met hun knuffelbeer kunnen bezoeken. 
 
Donderdag 22/11/2018 van 17 tot 22 uur 
Op het programma:   

- Knutselatelier TEDDY&BEER – FR en NL 17-20 uur 
- Vrij bezoek aan de tijdelijke expo TEDDY&BEER – FR en NL 17u30 – 18u30 – 19u30 – 20u30 
- Jazz Manouche à la Django Reinhardt (Gadjangos) : 17 & 20 uur 

En een sprookjesspektakel en een komedie (enkel in het Frans) 
- Sprookjesspektakel “A l’origine – thriller cosmologique” (Emmanuel De Loeul) – FR 18h et 20h 
-  « Les faux gardiens de Musée » - comédie (La Very Bad Troupe) – FR 17& 22h  

 
Toegang : 4€ (basistarief) en 2€ (-26 jaar) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.natuurwetenschappen.be/


Persdossier  – oktober 2018               Tijdelijke expo   
www.natuurwetenschappen.be         - 11 -                         TEDDY & BEER 
 

 
 

F. Partners   

 
 

TEDDY & BEER IS EEN TENTOONSTELLING DIE WERD AANGEPAST OP 
BASIS VAN DE TENTOONSTELLINGEN DIE WERDEN ONTWIKKELD EN 
UITGEWERKT DOOR DE FRANSE PARTNERS VAN HET MUSEUM:  
  
 

Het Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse is een openbare erfgoedinstelling die de wetenschappelijke 
cultuur moet helpen ontwikkelen en verspreiden. Het museum wil de denkpistes rond kwesties als de mens en 
zijn omgeving voor burgers, klein en groot, aantrekkelijk en toegankelijk maken. De vele museografische 
middelen van de oorspronkelijke tentoonstelling in Toulouse die in Brussel te zien zijn, net als de uitzonderlijke 
uitlening van Cannelle, de laatste vrouwtjesbeer uit de Pyreneeën, getuigen van de vakkennis en de kwaliteit van 
de in situ- en extra muros-producties van het Muséum de Toulouse. 
 
Het Muséum national d’Histoire naturelle (Parijs) behoort tot de grootste musea ter wereld en kan bogen op 
een breed actiedomein, waar onderzoek naar het verleden een licht werpt op de toekomst, op het raakvlak 
tussen natuur- en menswetenschappen. Zijn activiteiten – van fundamenteel en toegepast onderzoek tot het 
beheer en de ontwikkeling van collecties of de verspreiding van kennis – maken van het museum al bijna 400 
jaar een toonaangevende instelling. Het wil de kennis over de natuur toegankelijk maken voor iedereen en zo 
veel mogelijk mensen sensibiliseren voor de bescherming van onze planeet. De experts van de tentoonstellings- 
en bemiddelingsdiensten zetten hun schouders onder die doelstelling en hebben de oorspronkelijke 
tentoonstelling uit Toulouse een eerste keer aangepast en aangevuld met stukken uit de uitzonderlijke collectie. 
Bezoekers krijgen een 15-tal specimens uit het Museum te zien, waaronder twee panda’s en een zeldzame beer 
“in slaaphouding”. 
 
 
 

WWF STEUNT EUROPESE BERENPOPULATIES IN DE KARPATEN 
 
WWF-België steunt de Teddy & Beer tentoonstelling van het Museum voor 
Natuurwetenschappen. Beide organisaties hebben sinds begin dit jaar een strategisch 
partnerschap. Speciaal voor deze tentoonstelling liet WWF een replica maken van een 
‘berenkijkhut’ zoals we die hebben gemaakt in de Roemeense Karpaten, waar we ecotoerisme 
stimuleren om lokaal duurzame ontwikkeling een duw in de rug te geven. Bij de kijkhut kunnen 

bezoekers een foto nemen met bruine beren en kennis maken met het veldwerk van WWF. Onder meer kunnen 
bezoekers een echte berenhalsband (gebruikt om de dieren van op afstand te volgen) en cameratraps van 
dichtbij zien.  
 
De fascinerende bruine beer 
Er zijn weinig diersoorten die zoveel tot de verbeelding spreken als de bruine beer. Zijn kracht en zijn gedrag, dat 
soms gelijkaardig is aan dat van de mens, maakt van hem een fascinerend en emblematisch dier. In de Karpaten 
leven vandaag nog ongeveer 8000 bruine beren. Daarmee is het de 2e grootste populatie in Europa. De 
berenpopulatie staat echter onder grote druk. Stroperij en jacht zijn vandaag de belangrijkste bedreiging maar op 
termijn is de fragmentatie en degradatie van hun habitat door de aanleg van nieuwe infrastructuur nog 
belangrijker. Dit brengt ook een toename van het aantal conflicten tussen mensen en beren met zich mee.  
 
Een schatkamer van Europese biodiversiteit  
De Karpaten strekken zich uit over zeven landen: Tsjechië, Polen, Slovakije, Oekraïne, Hongarije, Roemenië en 
Servië. Als rijk mozaïek van intacte landschappen en een ongekende biodiversiteit in Europa, vormen de 
Karpaten een van de laatste wildernissen van het continent. Zijn bergen en eeuwenoude oerbossen zijn de 
thuisbasis van bijna 4000 soorten planten, waarvan 481 uniek zijn in de wereld. Ook meer dan de helft van de 
populaties bruine beren, wolven en lynxen van het continent vindt er onderdak.  
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De Karpaten vormen een brug tussen Noord-, Zuid- en West-Europa. Ze zijn daarom van groot belang voor de 
verspreiding van planten en dieren over heel het continent. Naast grote carnivoren, herbergen de Karpaten ook 
bedreigde vogelsoorten, zoals de keizerarend en de oeraluil. De Karpaten zijn een natuurlijk toevluchtsoord bij 
uitstek en bieden de mensen ook diverse en waardevolle natuurlijke hulpbronnen zoals water en hout. Maar sinds 
kort brengt de snelle ontwikkeling van de regio grote uitdagingen met zich mee voor de bescherming van de 
wildernis.  
 
Wat doet WWF? 
WWF werkt samen met de overheidsinstanties en de beheerders van de beschermde gebieden om te vermijden 
dat de populatie bruine beren afneemt. Zo identificeren en beschermen we de ecologische corridors die beren 
gebruiken om vrij te zwerven tussen natuurgebieden. WWF voert ook actief beleid om het Roemeense verbod op 
de jacht op grote carnivoren aan te houden en ondersteunt het enige Europese weeshuis voor beren, dat zich in 
Roemenië bevindt. 
Verder leidt WWF lange termijnprojecten om ervoor te zorgen dat de Karpaten een ideale woonplaats blijven voor 
iedereen, en dat mensen de regio op een duurzame manier beheren, met respect voor de plant- en diersoorten. 
Daarom werken we samen met lokale gemeenschappen rond onder andere ecotoerisme, duurzaam bosbeheer 
en bosbeleid om de bewoners te sensibiliseren en de natuurlijke rijkdom van de Karpaten te behouden.  
 
WWF België steunt de projecten voor de bescherming van bruine beren en de oerbossen in de Karpaten 
financieel sinds 2012.  
 
Meer informatie:  
Koen Stuyck, woordvoerder WWF-België, koen.stuyck@wwf.be en +32 499 70 86 41 
 
 
 

 

Waarom Opnieuw&Co teddyberen schenkt aan de expo   
 
Opnieuw & Co is een keten van kringloopwinkels die zich ervoor inzet om kansen 
voor tewerkstelling te creëren voor kortgeschoolden. Daarbovenop doen we er alles 
aan om de afvalberg te verkleinen. Dat doen we door tweedehands goederen te 
verkopen, maar ook door goederen die niet verkocht geraken, omdat er bijvoorbeeld 

een groter aanbod dan vraag is, te doneren.  
Door teddyberen aan te leveren voor de expo Teddy & Beer, zorgen we niet enkel voor meer bekendheid voor 
het kringloopwinkelconcept, maar steunen we ook een natuurwetenschappelijke tentoonstelling. Het ligt niet 
binnen de mogelijkheid van Opnieuw & Co om deze expo, die van educatief en maatschappelijk belang is, 
financieel te steunen. Wel kunnen we materialen bezorgen, die op deze manier een tweede leven krijgen en 
gered worden van de afvalberg. Voor dit project leverden we een kleine 1000 beren aan, gaande van panda’s, tot 
bruine knuffelberen tot felgele Winnie-The-Poohs.  
 
Over vzw Opnieuw & Co  
Opnieuw & Co is een kringloopcentrum dat herbruikbare goederen opnieuw in omloop brengt aan zachte prijzen. 
Het gaat dan om producten zoals meubelen, kleding, huisraad, boeken, speelgoed, elektro en fietsen. De vzw 
werd in 1995 in Lier opgericht door stichter en directeur Koen Goemans. Ondertussen groeide Opnieuw & Co uit 
tot een grote organisatie m et meer dan 400 werknemers en winkels in Lier, Duffel, Mortsel, Kontich en Kessel. 
Het multiculturele bedrijf zorgt er niet enkel voor dat tweedehands creatief, leuk en ecologisch wordt, maar zet 
ook in op sociaal verantwoord ondernemen. Zo creëert Opnieuw & Co kansen voor tewerkstelling voor 
kortgeschoolden en langdurig werklozen.  
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Winkelvestigingen Opnieuw & Co:  
Ma tot zat van 10u tot 18u 
Opnieuw & Co vzw, Grote Steenweg 55, 2560 Kessel (Nijlen) 
Opnieuw & Co vzw, Hondiuslaan 46, 2570 Duffel 
Opnieuw & Co vzw, Borsbeeksebinnenweg 51, 2640 Mortsel 
Opnieuw & Co vzw, Antwerpsesteenweg 387, 2500 Lier 
Opnieuw & Co vzw, Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kontich 
Ma tot vrij van 9u tot 13u 
Outletshop De Kilomeet, Vredebaan 77, 2640 Mortsel 
 
www.opnieuwenco.be - www.facebook.com/opnieuwenco  
 
Contact voor interview:  
Directeur KOEN GOEMANS, Directeur: GSM 0478 66 66 05 - TEL 03 488 38 83 
info@opnieuwenco.be 
 
Praktische info: dienst marketing en communicatie: marcom@opnieuwenco.be - TEL 0472 50 61 53  
 
 

Wie kringt die wint!  
Je geraakt van je overbodige spullen af, klanten kunnen goede producten aan scherpe prijzen kopen, de 
tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt vaart er wel bij en de afvalberg 
wordt gevoelig kleiner. Iedereen wint bij hergebruik!  
 

 
 
 

 
 
DE NATUUR BEDENKT DE ALLERMOOISTE VERHALEN 
  

Disneynature werd in 2008 in Frankrijk opgericht door Jean-François Camilleri. Met het Disneynature-label wil 
Camilleri het publiek trakteren op authentieke, boeiende en verrijkende verhalen en zo de aandacht vestigen op 
de schoonheid en kwetsbaarheid van onze planeet. 
  
Disneynature sluit nauw aan bij de documentairefilms ‘True Life Adventures’ die Walt Disney in de jaren 50 
maakte en past mee in de jarenlange traditie van leerzaam en populair entertainment. 
Het label legt zijn nalatenschap met veel vertrouwen in handen van de beste cineasten in de sector, die met de 
nieuwste moderne technieken en hun geloof in het belang van milieubehoud de meest afgelegen plekken ter 
wereld opzoeken. Ze willen het publiek verrassen met de meest wonderlijke verhalen over de natuur, en reizen 
van de Chinese hoogvlaktes tot de blauwe dieptes van de oceaan. 
Al 10 jaar lang brengt Disneynature de prachtigste verhalen uit de natuur in beeld en wil het de kijkers 
verwonderen, betoveren en inspireren om het milieu te beschermen. Met tien films, in samenwerking met de 
grootste natuurspecialisten, en meer dan 30 miljoen toeschouwers op de teller, is Disneynature internationaal 
gezien het meest toonaangevende label voor natuurfilms. 
  
Disneynature is daarnaast ook een engagement en een breder platform dat deze prachtige verhalen uit de natuur 
wil verspreiden tot ver buiten de bioscoop. Zo zet het ook in op educatief materiaal voor leraren, edutainment-
documenten voor gezinnen en kinderen en activiteiten zoals de Disneynature Photo Challenge, ‘Le mois de la 
Terre’ met een bijhorende show in Disneyland Parijs en ‘Oceans by Disney’. Verder sluit Disneynature ook 
verantwoorde en toegewijde partnerschappen af. In 10 jaar tijd hebben de Disneynature-producties bewezen de 
stem te zijn van de planeet en zeer noodzakelijke bruggen te slaan. Het label is toegankelijk voor iedereen en wil 
jong en oud laten kennismaken met biodiversiteit. 
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Disneynature wil verhalen brengen zoals alleen de natuur dat kan. Zo wil het label het publiek bewustmaken van 
de schoonheid van onze planeet en tegelijkertijd de toekomst van de volgende generaties beïnvloeden. 
Het behoud van ons milieu is een noodzaak geworden waar niemand meer aan kan twijfelen. Disneynature 
gelooft sterk dat we ons meer inzetten voor iets dat we kennen en waar we van houden. Daarom wil het label ons 
begrip vergroten over wat alle levende wezens op aarde met elkaar bindt. Er zijn nog zoveel verhalen te 
vertellen… 
  
Door nauw samen te werken met wetenschappers, milieu-experten en natuurbeschermingsorganisaties wil 
Disneynature zowel een bron van ontspanning als informatie zijn. 
 
 

Onze structurele en mediapartners 
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