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ZAAL

Ontdek kunst, natuur en 
geschiedenis in welke volgorde u 
maar wilt met behulp van de liften 
bij de ontvangst. De verdiepingen 
van het museum vormen een spiraal 
- als u linksaf gaat, gaat u omhoog 
richting de kunstzalen, als u rechtsaf 
gaat, daalt u af naar de ontvangst. 
Onze meest toegankelijke route 
begint op niveau 5 in de George en 
Angela Moore Gallery of Applied 
Art.

–  Onze vriendelijke gidsen zijn er om u 
te helpen het meeste uit uw bezoek 
te halen en u en de verzamelingen te 
beschermen.  

–  Gebruik alstublieft uw flitser niet als u 
foto's maakt. Een klein aantal objecten 
mag niet l gefotografeerd worden, let op 
de borden of raadpleeg een gids.  

–  Raak de objecten alstublieft niet aan. U 
kunt veel praktische ervaringen opdoen 
in onze ontdekkingsruimten, of waar 
aangegeven in de tentoonstellingszalen.

–  Roken of vapen is niet toegestaan in het 
gebouw.

–  Niet eten of drinken in de 
tentoonstellingszalen alsjeblieft. Heeft 
u honger? Bezoek ons uitstekende 
Wynne& Pym café op niveau 0.

– Houdt alstublieft uw kinderen in de gaten.
– Houdt rekening met de andere 

bezoekers.
–  Borstvoeding geven kan overal. 

We hebben een speciale verschoonruimte 
voor baby's op niveau 0.

Haal het meeste uit uw bezoek

Openingstijden: 10:00 - 17:00, dinsdag-zondag en feestdagen.WELKOM IN HET ULSTER MUSEUM



KUNST
Ontdek het allerbeste van de nationale 
collecties in onze prachtige kunstzalen. 
U zult er kunstwerken ontdekken van 
de 16e eeuw tot ultra- moderne mode 
en meubels, schilderijen, prenten, 
beeldhouwwerk en zilverwerk. 
Bezichtig onze tentoonstellingen 
met werk van lokale, nationale en 
internationale kunstenaars. Bezoek 
onze website voor details over wat er 
precies te zien zal zijn als u ons komt 
bezoeken. 

Neem de lift naar niveau 3.

NATUUR
Ontdek de wonderen der natuur en 
de oorsprong van de aarde in onze 
Natuurwetenschapszalen.  
Laat u verrassen door prachtige 
kristallen, fantastische fossielen en 
ontdek hoe bijna twee miljard jaar 
geologische geschiedenis in de rotsen 
van dit eiland bewaard is gebleven. 

Neem de lift naar niveau 3.

GESCHIEDENIS
Reis door het verleden wanneer u van de 
eerste mensen van Ulster, door turbulente 
tijden van oorlog en conflict, naar 
perioden van vreedzame ontwikkeling en 
vooruitgang gaat. Onze collectie bevat 
een schat aan fascinerende voorwerpen 
die dateren van 10.000 jaar geleden tot 
nu. Kijk uit naar een oude Egyptische 
mummie en een enorm weefgetouw van 
's werelds grootste linnenproducent.

Neem de lift naar niveau 1 of 2.

VENSTER OP ONZE WERELD
Venster op onze wereld beslaat drie 
verdiepingen in het midden van 
het gebouw en herbergt de meest 
indrukwekkende exemplaren uit elk  
van onze collecties. Het wordt 
gedomineerd door een replica van een 
van de meest indrukwekkende Keltische 
kruizen van Ierland en een kanon dat uit 
de gezonken schepen van de Spaanse 
Armada afkomstig is.

Loop de helling op vanaf de ontvangst of  
kijk vanuit de Moderne Geschiedenis 
tentoonstellingszalen of de Natuur 
tentoonstellingszalen naar het Venster op 
Onze Wereld binnen.. 

ONTDEKKINGSRUIMTEN
Beleef onze collecties op een 
andere manier in onze interactieve 
ontdekkingsruimten - Ontdek kunst,  
Ontdek de natuur en Ontdek geschiedenis.  
Het zijn de perfecte plekken om uw 
eigen kunstwerken te maken, om kleine 
beestjes onder een microscoop van 
dichtbij te bekijken of om verbanden te 
leggen tussen het verleden en het heden. 
Iedereen is welkom!

Neem de lift naar niveau 1, 3 of 5.

ONTVANGSTHAL
Ontdek wat er vandaag allemaal 
gebeurt en maak kennis met onze 
deskundige gidsen bij de informatiebalie 
in de ontvangsthal. Verzamel hier voor 
frequente rondleidingen en bekijk de 
tijdelijke tentoonstellingen die alles wat 
het museum te bieden heeft laten zien. 

Toegang via niveau 0.

BELFAST ZAAL
In de Belfast Zaal worden regelmatig 
tijdelijke tentoonstellingen gehouden 
die in samenwerking met de lokale 
gemeenschap zijn ontwikkeld.

Toegang via niveau 0.
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WINKEL
In de Ulster Museum winkel vindt u een zorgvuldig 
samengesteld assortiment van koopwaar. Ontdek 
onze collecties verder door u te verdiepen in het brede 
aanbod van boeken, door het beste aanbod van lokaal 
ontwerptalent te bekijken of door een perfect geschenk 
op te pikken. 
Er is voor elk wat wils!

Toegang via niveau 0.

CAFÉ
Heeft u honger? U heeft 
geluk. In ons Wynne 
& Pym café vindt u 
heerlijke hartige hapjes, 
lunchgerechten en zoete 
lekkernijen samen met 
bijzondere theesoorten en 
heerlijke espresso koffie. 
Het café is vernoemd naar 
de architecten die ons 
prachtig gebouw hebben 
ontworpen, 50 jaar na 
elkaar.

Toegang via niveau 0.

THE TROUBLES & DAARNA
Verdiep u in de Troubles en de nog voortdurende 
opkomst van Noord-Ierland na jaren van conflict in de 
context van bredere sociale, economische, culturele 
en politieke invloeden. Leer meer over de geschiedenis 
van het conflict en de invloed ervan op het dagelijks 
leven, mensen en gemeenschappen door middel 
van een opmerkelijke reeks voorwerpen die diverse 
perspectieven en ervaringen belichten. Veel voorwerpen 
zijn rechtstreeks door het publiek ter beschikking 
gesteld in het kader van het project 'Collecting the 
Troubles and Beyond', gesteund door het National  
Lottery Heritage Fund.

Toegang via Venster op Onze Wereld, niveau 0.
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MODERNE GESCHIEDENIS 1500 - 1968
De afdeling Moderne geschiedenis is opgebouwd rondom 
opmerkelijke historische gebeurtenissen en thema's 
die de geschiedenis van de historische provincie Ulster 
van 1500 tot 1968 weergeven. Tot de tentoongestelde 
voorwerpen behoren onder andere het kostuum van 
Dungiven, een zeldzaam 16de-eeuws kledingstuk dat in 
een moeras is teruggevonden, en het zwaard van Henry 
Joy McCracken, die in 1798 door de Verenigde Ieren werd 
opgehangen. Veel van de objecten staan in direct verband 
met belangrijke gebeurtenissen en persoonlijkheden 
uit de afgelopen 500 jaar - van Hugh O'Neill en Arthur 
Chichester, tot Isabella Tod en James Connolly.

Toegang via niveau 0. Rolstoel- en Buggy gebruikers 
kunnen vanaf niveau 1 gemakkelijker toegang krijgen tot 
het merendeel van de galerij.

ONTDEK GESCHIEDENIS
De Ontdek Geschiedenis ruimte biedt een leuke 
manier om de geschiedenis, de archeologische en 
de wereldcultuurcollecties van het Ulster Museum 
te verkennen. Probeer een prehistorische schedel te 
reconstrueren, neem een selfie in historisch kostuum of 
vind de grootste schoen die je ooit hebt gezien! Er staat 
een gids klaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Ga naar binnen via Moderne Geschiedenis, niveau 1.

STEMMEN UIT 1968
Deze tentoonstelling zet 
aan tot een frisse blik 
op een cruciale periode 
in de geschiedenis van 
Noord-Ierland, verteld in 
de woorden van enkele van 
degenen die er destijds 
direct bij betrokken waren.

Ga naar binnen via 
Moderne Geschiedenis, 
niveau 1.
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DE EERSTE MENSEN
JReis terug in de tijd door onze 
archeologische galerijen, van 
de eerste Ierse nederzetters 
(rond 8000 voor Christus) 
tot de veranderingen die de 
neolithische boeren (rond 4000 
voor Christus) teweeg brachten. 
Ontdek de bronstijd (rond 2300 
voor Christus), toen de eerste 
gouden en metalen voorwerpen 
werden gesmeed. Bekijk daarna 
voorwerpen uit ongeveer 600 voor 
Christus, het begin van de IJzertijd.  

Toegang via niveau 0.

TAKABUTI
Ontdek hoe mensen duizenden 
jaren geleden in Egypte leefden en 
leer over het leven en de dood van 
Takabuti. Daar vlakbij vindt u een 
houten kinderpop, haarkammen, 
sieraden en potjes voor cosmetica 
die ooit in het dagelijks leven 
werden gebruikt.

Ga naar binnen via "De eerste 
mensen", niveau 2.

ARMADA
Verhalen over tragedies en 
schatten zijn in overvloed 
aanwezig in deze collectie van 
internationaal belang, die gewijd 
is aan de noodlottige Spaanse 
Armada van 1588.  
De schepen die langs de Ierse 
kust zijn vergaan bevatten onder 
andere de Girona, beladen met 
goud en persoonlijke rijkdommen, 
en La Trinidad Valencera, 
boordevol oorlogswapens.

Ga binnen via de loopbrug van 
niveau 2. 

HEILIGEN & GELEERDEN
Ontdek hoe de verspreiding van 
het christendom in Ierland (rond 
het jaar 500) gepaard ging met 
nieuwe teksten en voorwerpen 
die voor de kerk werden 
gemaakt. Leer over de Viking-
indringers en het einde van het 
middeleeuwse Gaelische Ierland 
(rond 1600), dat duidelijke 
tekenen van strijd vertoont.

Ga naar binnen via "De eerste 
mensen", niveau 2.

SPOTLICHT: GESCHIEDENIS
Deze tentoonstellingszaal is 
voor onze tijdelijke geschiedenis 
tentoonstellingen. Deze zalen 
stellen ons in staat dieper in te 
gaan op bepaalde collecties 
en onderwerpen. Bezoek de 
ontvangsthal, of kijk op onze 
website, om te weten te komen 
wat er gaande is.

Ga binnen via de loopbrug van 
niveau 2.
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FOSSIELEN & 
EVOLUTIE
Ontdek spectaculaire 
fossielen van een 'kerkhof' 
van kleine ammoniet 
schelpjes tot een vier meter 
lange vis. Bekijk schedels 
van dwergolifanten en  
reuzenherten. Ontdek 
waarom jouw skelet niet zo 
veel verschilt van dat van 
een aap,  
een muis of een mol.

Ga binnen via de loopbrug 
van niveau 4. 

LEVENDE WERELD
Leer meer over het leven 
op aarde - zowel in het 
verleden als in het heden. 
Bestudeer fossiele algen, 
de bizarre schelpen 
van ammonieten en de 
buitenaardse vormen 
van trilobieten. Bekijk 
moderne zeesterren, 
doopvontschelpen en een 
keizerspinguïn. Bewonder 
de coelacanth, een vis 
waarvan men tot 1938 
dacht dat hij uitgestorven 
was, en de passagiersduif, 
die rond 1914 uitstierf.

Toegang via niveau 3.

OORSPRONGEN/DE 
SCHATTEN VAN DE 
AARDE
Raak een fragment aan uit  
de kern van een planeet, 
die 4,5 miljard jaar 
geleden aan het begin 
van ons zonnestelsel werd 
gevormd. Laat u verbazen 
door de verscheidenheid 
aan mineralen en kristallen 
die op aarde worden 
gevonden, en door de 
grootste vertoning van 
mineralen die bij ultraviolet 
licht stralend oplichten in 
het Verenigd Koninkrijk.

Toegang via niveau 3.

SPOTLICHT:  
NATUUR
Onze fantastische 
collecties bevatten 
zoveel wetenschappelijke 
specimens dat we er 
maar een fractie van 
kunnen laten zien. Deze 
tentoonstellingszaal biedt 
onderdak aan wisselende 
wetenschappelijke 
tentoonstellingen van over 
de hele wereld en zelfs van 
daarbuiten.  

Toegang via niveau 3.

ONTDEK DE NATUUR
Verken de wereld der 
natuur, van exotische 
schelpen, vlinders, 
fossielen en mineralen, tot 
inheemse dieren en vogels. 
Bekijk lminuscule insecten 
onder een microscoop en 
ga aan de slag met enkele 
van de grotere voorwerpen 
- je kunt zelfs de staart van 
een olifant aanraken!

Toegang via niveau 3. 

OERTIJD & IJSTIJD
Maak een wandeling door 
de tijd en ontdek de oudste 
rotsen van Ierland, oeroude 
oceanen, het tijdperk 
van de dinosaurussen en 
vulkaanlandschappen. Trek 
beneden de IJstijden in.

Toegang via niveau 3, via 
Spotlicht: Natuur.
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ONTDEK KUNST
Deze leuke, praktische 
ruimte is een geweldige 
plek om je artistieke 
vaardigheden te oefenen 
onder leiding van onze 
behulpzame gidsen. 
De activiteiten zijn 
geïnspireerd door de 
huidige tentoonstellingen 
om je creativiteit te 
stimuleren. Perfect 
voor zowel kinderen als 
volwassenen in een lichte 
en luchtige ruimte met 
uitzicht op de Botanische 
Tuinen.

Toegang via niveau 5.

DE GEORGE &  
ANGELA MOORE  
ZAAL VOOR  
TOEGEPASTE KUNST
Toegepaste kunst is 
de toepassing van 
kunstzinnige vormgeving 
op alledaagse voorwerpen. 
Onze collecties hebben 
twee bijzondere sterke 
kanten - de 18e eeuw en  
het heden. Hoogtepunten 
zijn onder meer keramiek 
afkomstig van Belleek 
en ateliers, Iers glas, 
zilver, sieraden en 
beeldhouwwerken van 
internationale kunstenaars.

Toegang via niveau 5.

KUNST ZAAL 1  
& KUNST ZAAL 2 
Deze twee ruimtes zijn 
voor onze eigen collecties, 
met een focus op Europese 
en Ierse kunst voor 
1870, en voor bijzondere 
tentoonstellingen.

Toegang via niveau 5.

TENTOONSTE- 
LLINGSZAAL 3
Deze indrukwekkende 
tentoonstellingszaal leent 
zich voor het tentoonstellen 
van onze gerenommeerde 
modecollectie. 

U komt binnen via de 
George & Angela Moore 
zaal VOOR van Toegepaste 
Kunst, niveau 5.

KUNST ZAAL 4
Deze intieme ruimte is zeer 
geschikt voor uiteenlopende 
en vaak delicate werken op 
papier. Tentoonstellingen 
van deze werken duren niet 
langer dan een jaar, omdat 
de materialen gevoelig zijn 
voor licht. 

Toegang via niveau 4.

KUNST ZAAL 5
De Ierse kunst na 1870 
staat centraal in onze 
collectie, dus we tonen 
het in het hart van onze 
tentoonstellingszalen. Af 
en toe wordt deze ruimte 
gebruikt voor tijdelijke 
tentoonstellingen.

Toegang via niveau 4.

KUNST ZAAL 6
De grootste en meest 
flexibele van onze 
kunstzalen. Hier kunt u 
regelmatig werken uit onze 
20e eeuwse en hedendaagse 
kunstcollecties bekijken. In 
deze indrukwekkende ruimte 
zijn ook tal van tijdelijke 
tentoonstellingen te vinden. 

Toegang via niveau 4.

SPOTLICHT: KUNST
Hier brengen we onze eigen 
collecties en occasionele 
bruiklenen onder de 
aandacht met behulp van 
actuele displays, waarbij 
verschillende kunstenaars, 
scholen en thema's aan 
bod komen.

Ga binnen via de loopbrug 
van niveau 4.



Doe een stap terug in de tijd en 
ervaar hoe het leven in Ulster 
meer dan 100 jaar geleden was. 

Het Volksmuseum van Ulster is 
een openlucht, levend historisch 
museum met als middelpunt 
het bruisende marktstadje 
Ballycultra, vol met authentieke 
gebouwen, die ieder met veel 
liefde uit hun oorspronkelijke 
omgeving zijn overgebracht. 
Bekijk een filmpje in de 
bioscoop, doe een brief op 
de bus op het postkantoor of 
trakteer uzelf op wat snoep uit 
de buurtwinkel. 

De mensen wonen en kleden 
zich hier net als hun voorouders 
Ontmoet een smid die in de 
smederij werkt. Klets met de 
mandenmaker terwijl u probeert 

om biezen, riet of stro te weven. 
Wandel door het platteland, 
waar witgekalkte boerderijen 
over glooiende heuvels verspreid 
liggen. U zult werkdieren zoals 
paarden, ezels en kippen 
tegenkomen en een proefje 
krijgen van de ontberingen en 
vreugde die het boerenleven met 
zich meebrengt.

Openingstijden:

Maart tot september, 
Dinsdag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur

Oktober tot februari, 
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 16.00 uur
Zaterdag & zondag 11.00 - 16.00 uur

Ontdek een van de 
meest indrukwekkende 
vervoerscollecties in 
Europa, samengesteld om 
de geschiedenis van de 
technologische en sociale 
veranderingen in Ierland vanaf 
het begin van de moderne tijd 
te vertellen. 

U vindt er krachtige 
locomotieven, paardenkoetsen, 
klassieke motorfietsen en auto's 
in alle soorten en maten. Deze 
waardevolle voertuigen geven 
een beeld van de weg die de 
vasthoudende lokale bevolking 
heeft afgelegd om zich sneller 
en efficiënter te kunnen 
verplaatsen. Het is een bron van 
inspiratie voor de ontwerpers, 
ingenieurs en avonturiers van de 
toekomst. 

Absolute aanraders zijn een 
originele DeLorean auto, 
gebouwd in Noord-Ierland en 
beroemd gemaakt door de 
Back to the Future-trilogie, 
Maedb, de krachtigste 
stoomlocomotief die ooit op 
de Ierse rails heeft gereden, 
en de Short SC1, een van de 
eerste verticaal opstijgende 
gevechtsvliegtuigen. 

Openingstijden:

Maart tot september, 
Dinsdag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur
 
Oktober tot februari, 
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 16.00 uur
Zaterdag & zondag 11.00 - 16.00 uur

VERKEERS 
MUSEUM ULSTER

VOLKS 
MUSEUM ULSTER



Begin aan een onvergetelijke reis 
door de eeuwen heen en over de 
weidse Atlantische Oceaan en 
ontdek hoe de Ierse emigratie is 
verlopen. Ontdek het landelijke 
Ulster dat de migranten 
achterlieten, de moeizame reis 
die ze op zee doorstonden en de 
koloniale samenleving waarin ze 
in Amerika terecht kwamen. 

Dwaal door het platteland 
van Ulster in de negentiende 
eeuw, zorgvuldig nagebouwd 
met originele gebouwen 
die baksteen voor baksteen 
werden verplaatst van de plek 

waar ze ooit stonden. Ga aan 
boord van de Brig Union, een 
nauwkeurige replica van een 
authentiek migrantenschip. 
Ontdek de Nieuwe Wereld en 
de vindingrijke oplossingen die 
de nieuwkomers bedachten als 
antwoord op de uitdagingen van 
het leven in  
het Wilde Westen. 

Ervaar het verleden door 
praktische activiteiten zoals 
vlasspinnen, schuurdansen en 
traditioneel koken. Kijk hoe 
smeden en touwslagers aan het  
werk zijn of volg een schoolles.

Openingstijden:

Maart tot juni,
Dinsdag t/m zondag 10.00 - 17.00 
uur

Juli & augustus,
Dagelijks 10.00 - 17.00 uur

September,
Dinsdag t/m zondag 10.00 - 17.00 
uur

Oktober tot februari,
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 16.00 
uur
Zaterdag & zondag 11.00 - 16.00 uur

ULSTER 
AMERIKAANS 
VOLKSPARK



nmni.com

WORD VANDAAG LID
U steunt als jaarlid uw musea en profiteert van 
een aantal grote voordelen, zoals gratis toegang 
tot het Volksmuseum Ulster, het Verkeersmuseum 
Ulster en het Ulster Amerikaans Volkspark. U 
krijgt ook korting in onze winkels en tearooms.

Om meer te weten te komen over lidmaatschap 
of om iets te schenken aan uw museum, kunt 
u terecht op onze website nmni.com/get-
involved.

DONEER ALSTUBLIEFT
Uw donaties zorgen ervoor dat het Ulster 
Museum voor iedereen gratis is. Ze financieren 
ons werk om de kunstschatten te delen met 
scholen, jongeren, ouderen en mensen die 
anders niet de kans zouden krijgen om het 
museum te bezoeken.

Al uw donaties komen voor Gift Aid, de 
belastingaftrek van de overheid voor 
liefdadigheidsorganisaties,  in aanmerking, 
waardoor wij een extra 25p kunnen claimen  
voor elke £1 die u geeft.

STEUN UW MUSEA VANDAAG 
Toon uw financiële steun en help ons om voor ons dierbare nationale erfgoed te zorgen.  
Uw bijdragen gaan rechtstreeks naar het behoud, de restauratie en het tentoonstellen van talloze  
 artefacten, kunstwerken en foto's. Wij bieden u twee manieren om uw musea te steunen: 


