Overzicht van musea waar iets over
geologie te zien is
FLEVOLAND
Lelystad: Nieuw Land Poldermuseum.
De geologie van het Zuiderzeegebied
is een onderdeel van het thema "Onder water". Open: ma t/m vrij van 1017; weekend en feestdagen van
11.30-17. Adres: Oostvaardersdijk
01-13. Tel. 03200-60799.
ENS: Museum Schokland.
Geschiedenis en geologie van de polders. Grote collectie zwerfstenen.
Grote collectie erratica. Geologie, archeologie en historie van het Zuiderzeegebied. Open: gehele jaar dagelijks van 1 0 - 1 7 (in okt t/m mrt: niet op
ma; za en zo van 11 -17). Adres: Middelbuurt 3. Tel. 05275-1396.

den, zijn er in het Peelgebied gevonden fossiele resten te zien van walvissen, haaien en zeehonden, alsmede
van slakken, hout, vruchten en zaden.
Open: di t/m vrij van 9.30-17;
za/zo/ma van 13-17. Adres: Ostaderstraat 23. Tel. 04936-91865.
Boxtel: Ammonietenhoeve.
Tentoonstelling van ammonieten, dinosauriërs, vissen, zeeëgels, enz.
Open: mei t/m okt zo van 14-17.
Adres: St. Lambertusweg 4. Tel.
04116-72496.

Pleistocene zoogdierbotten en -tanden en andere fossielen. Open: apr
t/m okt wo en za (in juli en aug dagelijks) van 10-12 en 14-17; zo van 1417. Adres: Kaai 1. Tel. 01172-3656.
Burgh-Haamstede: Delta-Expo.
Geologie van Zuidwest Nederland.
Open: apr t/m okt ma t/m zo van 1017; nov t/m mrt wo t/m zo van 14-17.
Adres: Neeltje Jans, Postbus 19. Tel.
01115-2702.

Hulst: Streekmuseum "De Vier A m bachten".
Gewande: Museum Hertogsgemaal.
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nummer). Open: mei t/m aug ma t/m
Adres: Rosmalense dijk. Tel. 0 7 3 - za van 14-17; in juli/aug ook op zo.
415266/423476.
Hilversum: Goois Museum.
Adres: Steenstraat 28. Tel. 01140De regionale collectie archeologie en
12617/12311.
historie herbergt een collectie zwerfOudenbosch: Natuurhistorisch en
stenen. Open: di t/m zo van 12.30Volkenkundig Museum.
Oostkapelle: Fossielen Museum.
16.30. Adres: Kerkbrink 6. Tel. 035- Naast de afdelingen natuurhistorie en
Fossielen en afbeeldingen van prehisvolkenkunde is er ook een geologi292826.
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Museum Hofland.
schelpen te zien en een overzicht van
Gesteenten en mineralen. Open: di
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Zaamslag: Schelpen Museum.
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Amersfoort: Museum Flehite.
en 18-21; za van 9-12 en 13-17.
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Tilburg: Noordbrabants Natuurmuseum.
Adres: Plein 3. Tel. 01153-1233.
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Ichthyosaurus en reist men miljoenen
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