
Op stap in Tervuren:  

Bezoek aan het Africamuseum en AfricaMuseumwandeling 

Op 30 april 1910 opende koning Albert I het Museum voor Belgisch-Congo dat nu het Africamuseum 

heet.  Na een grondige, 5-jaar durende renovatie heropende het museum zijn deuren eind  2018. 

Op de website van het AfricaMuseum lees je: “In de nieuwe permanente tentoonstelling worden 

hedendaagse thema’s behandeld zoals biodiversiteit en natuurbeheersing, het dagelijks leven, de 

Afrikaanse diasporas en de paradox van de grondstoffen in Afrika. We tonen de erg lange, rijke en 

dynamische geschiedenis van Centraal Afrika maar uiteraard besteden we ook ruim aandacht aan 

een relatief korte periode met een grote impact: de koloniale tijd en de onafhankelijkheid van de DR 

Congo. Het perspectief van de Afrikaanse bevolking komt ruim aan bod. De wereldvermaarde 

collecties komen beter dan ooit tot hun recht in een volledig nieuwe opstelling waarbij het verhaal 

ondersteund wordt door vlot lezende teksten en hedendaagse multimedia zoals een Virtual Reality.” 

Los van het museumbezoek of aansluitend kan je ook de AfricaMuseumwandeling doen. Dit is een 

geïllustreerde wandeling langs 9 infopunten tussen het AfricaMuseum en de kerk van Tervuren. De 

wandeling is 1,5 km lang en de gratis brochure waarin de wandeling beschreven staat is verkrijgbaar 

in het onthaalpaviljoen van het AfricaMuseum of kan je downloaden via 

www.visit.tervuren.be/nl/wandelen-en-fietsen/wandelen/africamuseumwandeling 

Praktische info: 

Contactgegevens:  AfricaMuseum, Leuvensesteenweg 13,  3080 Tervuren 
   www.africamuseum.be 
   info@africamuseum.be 
   02-767 52 11 
 
Openingsuren:   dinsdag-vrijdag 11 – 17 u / weekend, feestdagen, schoolvakanties 10 - 18 u 
   Gesloten op 1 mei 
 
Tickets en prijzen:  Omwille van de Covid-19 maatregelen dient een ticket online gekocht te 
   worden. Bij aankomst in het museum hoef je dan niet meer langs de kassa te 
   gaan. Het AfricaMuseum volgt de federale COVID-richtlijnen en verwelkomt 
   zowel de individuele bezoekers als kleine groepen volwassenen (maximaal 4 
   personen) 
   De normale toegangsprijs bedraagt € 12, 65-plussers betalen € 8 
 
   LET OP!  Een toegangsticket is enkel geldig op de dag waarvoor het 
     gekocht werd en aanmelden in het museum moet gebeuren 
     binnen het tijdslot dat je gekozen hebt bij aankoop van je 
     ticket. 
 
Hoe bereiken?   Met het openbaar vervoer vanuit Leuven:   
    bus 317 of 410 (express lijn) tot aan de terminus van tram 44.  
    Het Museum bevindt zich tegenover de tramterminus. 
 
   Met de wagen: 
    E40, afrit 22 ‘Bertem’ – neem N3 richting Tervuren – Op de N3  
    Leuvensesteenweg blijven tot aan het Museum. 

http://www.visit.tervuren.be/nl/wandelen-en-fietsen/wandelen/africamuseumwandeling
http://www.africamuseum.be/
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   Parkeren kan op de parking van het museum (Museumlaan) en langs  
   de N3. Ook op de parking van het voormalige belastingkantoor langs  
   de Leuvensesteenweg en voor het restaurant Le Chalet Vert zijn er  
   parkingplaatsen.  
 
Horeca:  Het museumrestaurant bistro Tembo.  
   (maandag gesloten – dinsdag tot zondag open 11 – 17 u) 
   Omwille van de veiligheidsmaatregelen Covid-19 is het museumrestaurant 
   tijdelijk gesloten.  
   Heb je tijdens je bezoek zin in een kop koffie of een frisdrank, kan je even 
   pauzeren bij de coffee corner in het museum zelf. 
 
   In het centrum van Tervuren zijn er verschillende tavernes waar je terecht 
   kan voor een hapje en een drankje.  www.visittervuren.be/nl/eten-drinken 
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