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Janneke Bos
Manager Bedrijfsvoering
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Wat veel van die passanten met hun  
camera’s en telefoons niet weten? Dat hier 
niet alleen tentoonstellingen te bewonderen 
zijn, maar ook verschillende zalen voor  
uiteenlopende gelegenheden worden  
verhuurd. Van vergaderingen tot  
personeelsdagen, en aan natuurgroepen tot 
gezelschappen uit het – al dan niet lokale – 
bedrijfsleven. Of ze daarbij nu voor een lekker 
drankje, een smakelijke lunch of een  
uitgebreide barbecue kiezen: wij staan voor 
ze klaar. En nee, niet in grauwe vertrekken 
met pepermuntjes en lauwe koffie. Maar in  
ruimtes met sfeer. Waar je binnenkomt onder 
het toeziend oog van een mammoetschedel. 
Waar een bijeenkomst net dat beetje extra 
cachet krijgt en vergaderen een inspirerende 
aangelegenheid wordt. Door de entourage, 
onze dienstverlening en maatwerk op het ge-
bied van catering. Vergeet daarbij niet ook de 
unieke mogelijkheid om tijdens of na afloop 
van een bezoek door het  
museum te struinen.

Veel van de partijen die onze zalen  
gebruiken, komen op een later moment  
enthousiast terug. Dat geeft voldoening, 
en laat zien dat we een bijzondere  
huurlocatie zijn. Bij ons staan cultureel  
ondernemer schap, samenwerking en  
duurzaamheid voorop. Door lokale  
leveranciers op te zoeken voor onze  
catering bijvoorbeeld. En waar mogelijk  
keuzes te maken die het beste zijn voor onze 

planeet. Tel daarbij op dat we heel centraal in 
Nederland gevestigd zijn én op loopafstand 
van Centraal Station Tilburg, en je zult  
begrijpen dat een blik op de volgende pagi-
na’s werpen meer dan de moeite waard is. 

In deze brochure vertellen we u alles  
over onze ruimtes, faciliteiten en  
mogelijkheden. Maar tekst en beeld zegt 
maar zoveel; de échte sfeer proeven doe je 
toch het best op locatie. Dus maak vooral een 
keer een afspraak en kom bij ons langs. Voor 
een bezichtiging van de zalen en een gesprek 
over dat wat wij voor u en uw organisatie 
kunnen betekenen. En bestel voor de  
optimale ervaring vooral ons worstenbroodje 
en de vegan tomaten-soep – mijn  
persoonlijke favorieten – in het museumcafé. 
Dan zult u denken: had ik deze locatie maar 
veel eerder ontdekt. Gegarandeerd!

Inhoudsopgave
Er gaat geen week voorbij of ik zie vanuit mijn kantoor voorbijgangers foto’s van ons pand 
maken. Geef ze eens ongelijk. Want dit rijksmonument uit 1880 – de voormalige villa van 
een Tilburgse lakenfabrikant en later een ambachtsschool – heeft alleen al van de  
buitenkant de wauw-factor. De binnenkant hebben ze dan nog niet eens gezien… Ik vind 
het geweldig dat Natuurmuseum Brabant in een gebouw met zoveel historie gevestigd is. 
En dan heb ik het nog niet eens over het museum zelf. De inno-vatieve tentoonstellingen, 
de vele activiteiten en bovenal de enthousiaste bezoekers en collega’s zorgen ervoor dat ik 
elke dag met een grote glimlach naar mijn werk ga. 

- Janneke Bos
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Libellenzaal
Op zoek naar een ruimte die rust ademt maar tegelijkertijd bedrijvig en levendig aanvoelt? 
Dan kunnen we u de Libellenzaal zonder meer aanbevelen. Een van de mooiste zalen uit 
het Natuurmuseum Brabant-gamma, als u het ons vraagt. Met haar lichte karakter is ze een 
oase van kalmte te midden van het bruisende Tilburgse stadsleven. De prachtige  
verwijzingen naar de aard van ons museum − de natuur − werken zowel verwondering als 
inspiratie op.

Of u nu komt vergaderen of een besloten 
lezing de reden voor uw aanvraag is; de 
Libellenzaal is ervoor geschikt. Ondanks 
haar bescheiden formaat zijn er  
verschillende opstellingen mogelijk en 
is de ruimte van van alle audiovisuele 
gemakken voorzien. In deze zaal kan een 
lunch worden geserveerd of een heerlijke  
middagsnack worden genuttigd. Maar 
waar u zich deze zaal echt om zult  
herinneren? Om de intieme sfeer en het 
inspirerende karakter. Samen met de  
ligging aan de voorkant van het  
museum en het uitzicht op de voortuin 
zorgt het voor de perfecte combinatie 
tussen museumrust en de interessante 
reuring buiten ons pand.

22 personen

Hele dag
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 16.30 uur 
Prijs: € 300,- 

Zaterdag en zondag: 
10.00 - 16.30 uur 
Prijs: € 300,-         

Halve dag
Maandag t/m vrijdag 
09.00 - 12.30 uur of 13.00 - 16.30 uur 
Prijs: € 175,-

Zaterdag en zondag:
10.00 - 13.00 uur of 13.30 - 16.30 uur 
Prijs: € 175,- 

* Voor en na openingstijden worden 
er extra personeelskosten in rekening 
gebracht.



Comedy wildlife-zaal
Voor zowel fotografie- als natuurliefhebbers komt het wellicht niet als een verrassing; deze 
intieme zaal is naar de Comedy Wildlife Photography Awards vernoemd. Het is een heer-
lijke plek waar unieke foto’s aan de wanden prijken en iedere vorm van samenkomen dan 
ook een fascinerende aangelegenheid wordt. Met de zorgvuldig uitgekozen tinten doet de 
ruimte natuurlijk aan. Een prachtige en met humor gevulde zaal waarin het fijn vergaderen 
is. 

De Comedy Wildlife-zaal verwijst naar de 
gelijknamige internationale fototentoon-
stelling, waarvan Natuurmuseum Bra-
bant jaarlijks als eerste en enige museum 
in Nederland de prijswinnaars aan het 
publiek mag tonen. Een groot deel van 
de opbrengsten van de verkochte foto’s 
gaat naar een goed doel dat zich voor 
wildlife-bescherming inzet. Onze samen-
werking is er een waar wij bijzonder trots 
op zijn.  
Een bijzondere collaboratie vraagt na-
tuurlijk om een evenzo bijzondere ruimte. 
En dus is deze zaal van alle gemakken 
voorzien. Gasten die de Comedy Wild-
life-zaal betreden mogen op een zeer 
goed verzorgde bijeenkomst rekenen. 
Want van technische hulpmiddelen tot 
aan catering; in deze zaal ontbreekt het u 
werkelijk aan niets. 

16 personen

Hele dag
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 16.30 uur 
Prijs: € 300,- 

Zaterdag en zondag: 
10.00 - 16.30 uur 
Prijs: € 300,-         

Halve dag
Maandag t/m vrijdag 
09.00 - 12.30 / 13.00 - 16.30 uur  
Prijs: € 175,-

Zaterdag en zondag:
10.00 - 13.00 / 13.30 - 16.30 uur 
Prijs: € 175,- 

* Voor en na openingstijden worden 
er extra personeelskosten in rekening 
gebracht.
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Theaterzaal
Een presentatie of lezing geven; in onze Theaterzaal wordt het een waar genot. Want deze 
ruimte is van voor tot achter op dergelijke bijeenkomsten ingericht. De stoelen staan alle 
richting de spreker. In het midden bevindt zich een ruim gangpad. De zaal leent zich  
overigens ook prima voor allerhande andere activiteiten. Of dit nu voor een tiental mensen 
is of voor 100 gasten. En wij regelen de rest.

Vele sprekers en toehoorders hebben 
inmiddels goede herinneringen aan onze 
Theaterzaal. Het is een rustige plek die de 
aandacht stuurt naar daar waar die zijn 
moet. En ruimte laat om informatie op te 
nemen en te laten bezinken. In de  
Theaterzaal ervaart u letterlijk en  
figuurlijk de ruimte om te doen waar u 
voor komt. Deze heerlijke, ruim opgezette 
zaal is op dezelfde verdieping als twee 
tentoonstellingen gesitueerd.  
Voorafgaand aan een bijeenkomst of tij-
dens de pauzes is het eventueel  
mogelijk om deze te bezoeken. Zo wordt 
uw presentatie, vergadering of de  
jubileumviering van uw organisatie een 
mooie mix van leren en ontspannen.

80 personen
Theateropstelling + 20 personen

Hele dag
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 16.30 uur 
Prijs: € 300,- 

Zaterdag en zondag: 
10.00 - 16.30 uur 
Prijs: € 300,-         

Halve dag
Maandag t/m vrijdag 
09.00 - 12.30 / 13.00 - 16.30 uur  
Prijs: € 175,-

Zaterdag en zondag:
10.00 - 13.00 / 13.30 - 16.30 uur 
Prijs: € 175,- 

* Voor en na openingstijden worden 
er extra personeelskosten in rekening 
gebracht.



IJsvogelzaal
Een vergadering of presentatie op de planning? Dan is de IJsvogelzaal beslist het  
overwegen waard. Zowel het karakter als de beschikbare faciliteiten maken de ruimte 
daarvoor ideaal. Door de mogelijkheden qua zaalopstelling passen we de functie en sfeer 
eenvoudig op uw specifieke wensen aan. Zelfs tijdens uw bezoek. Dat maakt deze ruimte 
ook geschikt voor een samenkomst met een zakelijk programma en een informele borrel 
achteraf.

De IJsvogelzaal is met recht sfeervol te 
noemen. Een prachtig decor voor een 
lezing of andersoortige conventie, zo 
horen wij niet voor niets vaak terug. De 
boekenkasten vol interessante lectuur 
maken niet alleen dat de zaal informatie-
overdracht ademt. U mag die ambiance 
ook echt ópsnuiven door de boeken ter 
hand te nemen en ze in te zien. De ruimte 
is in principe bedoeld voor maximaal 28 
personen, maar uitbreiding is mogelijk 
door bijvoorbeeld het Museumcafé en 
het terras erbij te betrekken en daar uw 
afsluitende borrel te organiseren. Zo kunt 
u op een zeer eenvoudige wijze in een 
goede sfeer de dag beëindigen. 

28 personen 
Incl. café en terras + 122 personen 

Hele dag
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 16.30 uur 
Prijs: € 300,- 

Zaterdag en zondag: 
10.00 - 16.30 uur 
Prijs: € 300,-         

Halve dag
Maandag t/m vrijdag 
09.00 - 12.30 / 13.00 - 16.30 uur  
Prijs: € 175,-

Zaterdag en zondag:
10.00 - 13.00 / 13.30 - 16.30 uur 
Prijs: € 175,- 

* Voor en na openingstijden worden 
er extra personeelskosten in rekening 
gebracht. 
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Glazen lab
De naam doet het al vermoeden; het Glazen Lab is met al haar raampartijen een oase van 
licht en transparantie. De prachtige glazen wanden maken dat u getuige bent van hetgeen 
in de rest van ons pand en op straat gebeurt. Maar zorgen ook dat u zich gemakkelijk aan 
diezelfde buitenwereld onttrekt. Middenin de drukte dus, maar toch ook intiem en  
afgeschermd. Het Glazen Lab is daarmee ideaal voor onder meer cursussen en workshops.

Een enorme hoeveelheid daglicht door 
ramen aan beide zijden, een steeds  
veranderende lichtinval en  
interessante doorkijkjes; het doet  
wonderen voor de creativiteit. Niet voor 
niets wordt het Glazen Lab veel voor 
scheppende doeleinden gebruikt. Maar  
er is nog veel meer mogelijk. Zo kan een 
vergadering in deze zaal op wat extra 
scherpheid rekenen. En een zakelijk  
jubileum krijgt er net dat beetje extra 
elan. De capaciteit van de zaal zal u niet in 
uw plannen remmen. Met plek voor maar 
liefst 32 personen kunt u vele kanten op. 
De ruimte is daarnaast zodanig van vorm 
dat iedere indeling − van een kring- tot 
een theateropstelling − mogelijk is. Zo 
zorgen we dat de ambiance en vorm net 
zo’n succes worden als de inhoud van uw 
bijeenkomst.

32 personen

Hele dag
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 16.30 uur 
Prijs: € 300,- 

Zaterdag en zondag: 
10.00 - 16.30 uur 
Prijs: € 300,-         

Halve dag
Maandag t/m vrijdag 
09.00 - 12.30 / 13.00 - 16.30 uur  
Prijs: € 175,-

Zaterdag en zondag:
10.00 - 13.00 / 13.30 - 16.30 uur 
Prijs: € 175,- 

* Voor en na openingstijden worden 
er extra personeelskosten in rekening 
gebracht.
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Zaalfaciliteiten en -mogelijkheden
De zalen uit het museum-aanbod zijn van alle gemakken voorzien. Zo zijn ze standaard  
uitgerust met meubilair in de vorm van tafels en stoelen en audiovisuele middelen zoals 
een (mobiele) beamer. Deel daarnaast uw aanvullende wensen met ons, dan kijken wij 
graag naar de mogelijkheden. De opties reiken van statafels, een katheder tot aan een mi-
crofoon en een flip-over. We stellen alles in het werk zodat het u en uw gezelschap  
werkelijk aan niets ontbreekt.

Standaard aanwezig 
• tafels
• stoelen
• beamer
• mobiele beamer

Uitbreiding audiovisuele middelen
• laptop
• microfoon 
• revers microfoon 
• flip-over met stiften
• binoculair verlengsnoer
• bedrading laptop(s) voor extra  

snelheid

Extra meubulair
• tafels
• stoelen
• beamer
• mobiele beamer

In de ruimte
• Kan koffie (+/- 10 kopjes) € 17,50,
• Kan thee (+/-) 8 kopjes € 12,-
• Kan water € 0,-
• Lunchmogelijkheden, zoetigheden  

en andere hapjes (bekijk hiervoor de  
menukaart op pagina 14 en 15 van deze 
brochure) 

THEATER SCHOOL CABARET

U-VORM CARRÉ

Opstellingsmogelijkheden per zaal
• Libellenzaal: u-vorm, carré, theater, 

school
• IJsvogelzaal: u-vorm, carré, kring, 

theater, cabaret, school
• Theaterzaal: theater

• Comedy Wildlife-zaal: u-vorm, carré, 
theater, school, kring, cabaret

• Glazen Lab: u-vorm, carré, kring, 
theater, school, cabaret



Karen Hoogendoorn
Coördinator Museumcafé
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“Wie al eens van de horecamogelijkheid bij 
onze zaalhuur gebruikmaakte, zal het bekend 
voorkomen; het document vol hapjes,  
lunchgerechten, drankjes en  
versnaperingen dat ik altijd met potentiële 
gasten deel. Brabantse worstenbroodjes,  
appelgebak, carpaccio-salade, panini’s 
kip-pesto, donuts, nootjes, bier, wijn en  
frisdranken; het zijn slechts enkele zaken die 
op de lijst terug te vinden zijn. De opsomming 
schetst een goed beeld van de mogelijkheden 
op horecagebied. Maar ik geef daarbij ook 
altijd mee: eigenlijk is álles bespreekbaar. 
Of het gaat om iets kleins bij de koffie of een 
barbecue. We proberen de ervaring voor onze 
gasten zo optimaal mogelijk te maken. Dat is 
bijvoorbeeld ook hoe onze mini-smoothies 
op de kaart terecht-gekomen zijn; het begon 
als een idee voor een specifieke gelegenheid, 
maar bleek te leuk en te lekker om niet in het 
standaardassortiment op te nemen. Zo blíjven 
we ons aanbod dus steeds uitbreiden. En is er 
voor ieder wat wils.

Een eenvoudig drankje in een van onze  
vergaderruimtes of een uitgebreid diner in de 
Potviszaal of op het museumterras? Wij komen 
met een voorstel. En waar mogelijk met  
originele ideeën om net dat beetje extra te 
doen. Zo geef je een vergadering heel  
eenvoudig meer karakter.
Door onze kleinschaligheid is de horeca niet 
alleen erg gemoedelijk en persoonlijk. We 
hebben ook ruimte om samenwerkingen met 

lokale partijen aan te gaan. Met onder meer 
de Kaaszaak om de hoek, die met veel liefde 
en zorg onze kaasplank samenstelt. En heeft u 
onze befaamde kersenplaatcake al geproefd? 
Die werd speciaal voor ons ontwikkeld door 
het dagbestedingsproject De Smaakmakers 
uit Goirle. Ook op het gebied van allergieën 
passen wij ons uiteraard graag aan. Voor alles 
is immers een goed en smakelijk alternatief te 
bedenken. Een vegetarische of veganistische 
leefwijze hoeft een intense smaakbeleving 
niet in de weg te staan. 
Ons vegan broodje met kerriehumus en  
groenten is zelfs onder de grootste carnivoren 
geliefd. Wat de wensen ook zijn, wij gaan voor 
zeer smakelijke gerechten. Een ervaring die 
uw gezelschap niet snel vergeten zal.”

Horeca Natuurmuseum Brabant 
Of het nu om een lezing, vergadering of jubileumbijeenkomst gaat, binnen de muren van 
Natuurmuseum Brabant hebben samenkomsten één ding gemeen. Wij brengen niet alleen 
uw besproken zaal met de groots mogelijke zorg in gereedheid, we hebben waar gewenst 
ook alle aandacht voor de innerlijke mens. Van een kop biologische koffie met een lokale 
versnapering tot een uitgebreide lunch; Karen Hoogendoorn, coördinator van het  
museumcafé, en haar horecateam denken mee en pakken door om het nuttige met het 
aangename te verenigen. Wij maken graag van uw bijeenkomst een totaalbeleving. Voor 
minder doen we het niet. 

- Karen Hoogendoorn



Zaalverhuur en horeca  Natuurmuseum Brabant  14

Assortiment horeca

Lunch Brabants kwartiertje €15,- (p.p.)
Biologische tomatensoep 
of biologische groentesoep 

Pistoletje met kaas
Brabants worstenbroodje 
Jus d’orange, biologische melk en thee

Uitbreiding met extra pistoletje: € 2,50 p.p. 

Vegetarische lunch €17,50 (p.p.)
Triangel (mais of waldkorn) met brie, 
honing en walnoten 
of triangel mozzarella, tomaat, en basilicum 

Biologische tomatensoep 
of broodje vegetarische kroket

Jus d’orange, biologische melk en thee

Luxe museumlunch €20 (p.p.)
Biologische tomatensoep
of biologische groentesoep 

Triangel (mais of waldkorn) met Serrano-ham, 
sla en dressing 
of triangel (mais of waldkorn) met brie, honing 
en walnoten

Panini kip pesto

Assortiment horeca
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Mogelijke uitbreidingen op de lunches
Carpacciosalade 
Punt quiche 
Broodje rundvleeskroket  (of vega)
Broodje kerriehumus met gegrilde groenten
Fruit
Verse fruitsalade 
Biologische tomatensoep 
Biologische groentesoep  
Versgemalen koffie

Lekkernijen tijdens of na een vergadering
Tony Chocolony mini reepjes
Schaal Napoleonzuurtjes
Fruit  
Appelgebak (met slagroom)
Muffin (vanille, banaan-toffee of chocolade) 
Donut
Glacé roze koek 
Twee stroopwafels 
Slagroomsoesje 
Plak cake 

Voor de borrel
Mini-smoothie in glaasje 
Petit corlines kaas, kip-kerrie of rundvlees 
Nootjes en zoutjes  
Borrelplank: diverse soorten kaas en worst, 
brood, toast, chutney
Frisdrank, bier en wijn (diverse soorten)

€ 8,95 p.p. (vanaf 2 pers.) 
€ 2,95 p.p. (vanaf 3 pers.)
€ 4,50 p.p.
€ 6,85 p.p.
€ 1,30 p.s.
€ 3,50 p.p. (vanaf 4 pers.) 
€ 5,50
€ 5,50 
€ 2,95 p.p.

€ 7,- (22 stuks)
€ 7,-
€ 1,30 p.s.
€ 4,10 (+ € 0,60) 
€ 3,25 - € 3,75 p.s.
€ 2,30 p.s.
€ 2,75 p.s.
€ 3,00 
€ 0,75 p.s.
€ 0,95 p.s.

€ 2,- p.s.
€ 1,- p.s.
€ 1,25 p.p.

€ 5,50 p.p.
€ 3,10 – € 5,50 p.p.

In overleg zijn er aanpassingen mogelijk. Ook luxere hapjes en buffetten bieden wij graag aan. 
Wij schakelen dan een externe partij in.

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen.
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Natuurmuseum Brabant en rondleidingen 
Natuurmuseum Brabant is geen standaardmuseum. Wij doen het graag nét even anders 
dan het gros. Dat komt onder meer tot uiting in onze exposities, de manier van informatie-
overdracht en via onze zalenverhuur. Hoe het komt dat wij zaken op een andere manier be-
naderen? Wij hebben een missie die verder dan educatie in het museum reikt. En daar zijn 
we trots op. Hier lees je dan ook meer over wat we nastreven en vooral hoe we dat doen.

Onze missie? Het aanwakkeren en stimuleren van kennis over de natuur en onze plaats als mens 
daarin. Natuurmuseum Brabant staat bekend om zijn innovatieve en interactieve tentoonstel-
lingen en educatieve activiteiten waarmee bezoekers en deelnemers van alle leeftijden wegwijs 
worden gemaakt in de wereld van de natuur. 

Naast programmering voor het publiek, heeft het museum ook een actieve wetenschappelijke 
tak, biodiversiteitsonderzoek is een specialiteit. De museumcollectie is de op een na grootste 
natuurhistorische collectie van Nederland. Een ware natuurschat. Collectie en expertise worden 
ingezet zodat deze toegankelijk en bereikbaar zijn voor zoveel mogelijk mensen, zowel in het 
museum, digitaal als op locatie. Wij bieden bewoners van Tilburg en bezoekers van het museum 
ook toelichting en houvast rondom natuur-gerelateerde maatschappelijke onderwerpen en spe-
len daarbij in op de actualiteit. De beleving van de bezoeker staat voorop, zowel on- als offline. 

Het museum verwelkomt bijna 90.000 bezoekers op jaarbasis en bereikt vele anderen middels 
online-producten, een eigen wandelapp en programma’s op scholen en BSO’s en in wijken en 
stadsdelen. Natuurmuseum Brabant streeft ook naar een gezonde bedrijfsvoering waarbij cultu-
reel ondernemerschap, samenwerking en duurzaamheid voorname pijlers zijn.

Kiest u voor uw bedrijfsevenement, jubileum, conferentie, vergadering of productpresentatie 
voor Natuurmuseum Brabant, dan krijgt u ook een unieke ambiance en draagt u bij aan de be-
scherming van de prachtige Nederlandse natuur.

Soorten rondleidingen
De directeur of een museumdocent neemt u graag mee op een highlight-tocht door het museum. 
U komt te weten welke collectiestukken echt bijzonder zijn en wat het verhaal is achter de ten-
toonstellingen. Vraag naar de mogelijkheden. 







Prijzen en annuleringsvoorwaarden: 
• Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de zaalhuur: brengen wij 35% annuleringskosten van de 

zaalhuur in rekening.
• Bij annulering tussen 1 maand en 7 dagen voor aanvang van de zaalhuur: brengen wij 70% annule-

ringskosten van de zaalhuur in rekening.
• Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de zaalhuur of zonder annulering geen gebruik 

maken van de zaalhuur: brengen wij 100% annuleringskosten van de zaalhuur in rekening. 

Prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen. 



Natuurmuseum Brabant
Spoorlaan 434
5038 CH Tilburg

013 53 53 935
info@natuurmuseumbrabant.nl
www.natuurmuseumbrabant.nl


