
NMV verenigingsdagen vanaf 12 oktober 2019 weer  
in de Live-Science zaal in Naturalis 

 
 

 
Onlangs is het vernieuwde Naturalis Biodiversity Center feestelijk geopend en het publiek 
kan de vernieuwde expositie bewonderen. Vanaf oktober kan de NMV er ook weer terecht 
voor de maandelijkse verenigingsdagen. Deze zullen gaan plaatsvinden in de nieuwe 
LiveScience zaal. Deze is niet meer op de vroegere plek maar dicht bij de hoofdingang nog 
vóór de kassa. De zaal zal ook voor het publiek toegankelijk zijn. In ruil voor de gastvrijheid 
stelt Naturalis het zeer op prijs als de aanwezige leden het publiek dan enige uitleg geven 
over wat we daar doen. Zo zijn wij een levend voorbeeld van “wetenschap in bedrijf”. Op de 
NMV dagen is altijd een ScienceLink aanwezig die in de LiveScience zaal als gastheer 
functioneert. Gab Mulder blijft op de verenigingsdagen de vaste contactpersoon die de zaken 
met Naturalis regelt. We zijn benieuwd hoe het in de praktijk gaat lopen. 
  
Hoewel de zaal niet meer voorbij de kassa is, hebben wij met Naturalis af kunnen spreken 
dat de aanwezige leden op de verenigingsdag gratis toegang hebben tot het museum. Wilt u 
daar gebruik van maken, vraag dan bij de ScienceLink (Naturalis-gastheer) of aan Gab 
Mulder een € 0,00 toegangskaart waarmee u toegang krijgt. Met een museumjaarkaart of 
KeyCard voor NMV leden die gastmedewerker zijn is de toegang gratis. Vergeet dus uw 
museumjaarkaart of KeyCard niet mee te nemen naar de verenigingsdag en laat de 
museumjaarkaart scannen bij de servicebalie of bij medewerkers die bij de trap of bij de lift 
staan. Een vriendelijk verzoek: heeft u wel een museumjaarkaart en wilt u het museum niet 
bezoeken dan wel graag uw museumkaart laten scannen. Naturalis ontvangt hiervoor 
namelijk een vergoeding. Al met al een mooie geste van Naturalis die onze leden tijdens de 
NMV dagen in de gelegenheid stelt dit mooie nieuwe museum te bezoeken en hopelijk uit te 
dragen dat dit museum een bezoek meer dan waard is. 
  
Let op: dit aanbod geldt alleen voor NMV-leden (inclusief huisgenoot leden), maar niet voor 
aanhang en of introducees die met u mee komen maar geen lid zijn van de NMV. Niet-leden 
moeten gewoon een toegangskaartje kopen bij de Servicebalie of bij de Ticket Counters die 
in de hal staan. Echter de de LiveScience zaal is ook voor niet-leden gratis toegankelijk. 
  
Openingstijden: Het museum is open van 10.00-17.00 uur 
  
Adres en route: Naturalis heeft twee ingangen: Darwinweg 2 (ingang als je te voet of met 

het openbaar vervoer komt) en als je met de auto of fiets komt Mendelweg 2. Vanaf de 
parkeerplaats of fietsenstalling kun je via de draaideur achterzijde gebouw de museumhal in 
lopen. Het museum is goed te bereiken met het openbaar vervoer: het museum ligt op 
loopafstand van treinstation Leiden Centraal. De looproute is vanaf het station en 
busplatform duidelijk aangegeven. Wij raden aan om met het openbaar vervoer of fiets te 
komen. Voor het parkeren moet namelijk betaald worden. 
  
De ingang van de LiveScience zaal is als je via de hoofdingang binnenkomt gelijk rechts. 
Kom je via de parkeerplaats de hal binnen, loop dan door de hal heen richting de 
hoofdingang en dan is aan de linkerkant de ingang van de LiveScience zaal. Anders even 
vragen aan de publieksbegeleiders. 
  
Parkeren: Naturalis heeft op dit moment meerdere, tijdelijke parkeerplaatsen P1 en P2 
gelegen aan de Mendelweg 2. Parkeertickets kosten €7,50 per dag. Let op: het is niet 
mogelijk om per uur te betalen.De uitrijkaart kunt u kopen bij de Servicebalie of bij de Ticket 
Counters in de hal. Het parkeertarief geldt voor NMV-leden en ook voor NMV leden die als 
gastmedewerker werkzaam zijn bij Naturalis en tijdens de werkdagen niet gratis kunnen 



parkeren. NMV leden werkzaam bij Naturalis die doordeweeks wel gratis kunnen parkeren 
kunnen ook tijdens de NMV  dagen gratis parkeren. 
 
Het aantal parkeerplaatsen is beperkt. Wanneer deze parkeerplaatsen vol zijn verwijzen we 
je naar de parkeergarage (betaald parkeren) Morspoort, op 10 minuten loopafstand van het 
museum. We kunnen ook het parkeerterrein aan de Haagweg aanbevelen, vanuit daar 
brengt een city shuttle-busje je gratis naar Naturalis (en andere locaties in de binnenstad). 
  
Eten en drinken: In de LiveScience zaal en ook in restaurants mogen zelf meegenomen 
consumpties niet worden genuttigd. We verwijzen je dan naar het café op de 9e etage. Op 
het dakterras van het café geniet je van een prachtig uitzicht. 
U kunt natuurlijk wel gebruik maken van het restaurant op de begane grond, bij de 
koffiecorner op de 5e verdieping of het café op de 9e. U bent welkom van 9.30 uur tot 17.00 
uur in het restaurant op de begane grond, ook als u geen ticket heeft. Het assortiment 
bestaat uit onder andere: warme en koude dranken, huisgemaakte limonades, koek en 
gebak, broodjes en tosti’s, snacks en andere warme gerechten. Het aanbod bestaat uit een 
divers assortiment gericht op gezond en duurzaam eten. Er is veel vegetarisch te vinden en 
zoveel mogelijk is van biologische oorsprong. 
  
Toegankelijkheid voor mindervaliden: Museum Naturalis is rolstoelvriendelijk, maar 

scootmobielen zijn helaas te groot om tussen de kwetsbare collectie te manoeuvreren.  Het 
hele museum is te bereiken voor mindervaliden. Er zijn drie liften en naast kleine trappen 
vind je rolstoelvriendelijke hellingen. Alle trappen zijn voorzien van leuningen en rustpunten. 
Hulphonden zijn van harte welkom, maar huisdieren niet. 
  
Overige voorzieningen/faciliteiten: 

 Toiletten op de begane grond, 3e, 5e en 9e verdieping 
 Toiletten voor mindervaliden op de begane grond en 9e verdieping 
 Kluisje en kapstokken, in de hal rechts van de servicebalie zijn de kapstokken en 

kluisjes. Deze kluisjes zijn gratis en kunnen worden afgesloten door een € 0,50 en € 
1,00 munt in te werpen. Bij het openen van het kluisje krijgt u uw geld weer terug. In 
deze ruimte zijn ook de dichtstbijzijnde toiletten, gezien vanuit de LiveScience zaal. 

  
Hoewel de gehele dag een ScienceLink in de zaal aanwezig is, verzoek ik jullie goed te 
letten op je persoonlijke eigendommen. De NMV en Naturalis zijn niet aansprakelijk voor 
schade aan u of aan uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf 
of tijdens het verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein. 
  
 
Gab Mulder 
 


