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Préhistosite van Ramioul heet nu Préhistomuseum: vernieuwing verbindt  
museumconcept met erfgoed, natuur en wetenschap! 
 
Na 2 jaar verbouwingswerken opende 
het Préhistomuseum in Flémalle de 
deuren voor het publiek. Het nieuwe 
museum bevindt zich in het hart van 
een 30 Ha grote site in het bos van 
Ramioul, gemeente Flémalle, in de 
provincie Luik. Na een investering van 
bijna 10 miljoen euro biedt het een 
verrassend en interactief concept voor 
diverse doelgroepen, vooral voor 
gezinnen. Een grot, 9 
belevingsactiviteiten (blote voetenpad, 
boerderij, doolhof..), 12 praktische 
ateliers, 8 km wandelpaden, 2 
permanente- en een wissel tentoonstelling, een archeo - 
restaurant en het ‘mammoeten’-speelplein vormen de 
ingrediënten van een boeiend en interactief museumbezoek. 
Wie alles wil beleven, moet twee volle dagen uittrekken. Ook 
leuk: je betaalt aan de uitgang van het museum in plaats van 
de ingang. Naargelang je verblijf korter of langer duurt, wordt 
je ticket goedkoper of duurder ! 
 
Directeur Fernand Collin: “ Met 42.000 bezoekers per jaar 
was de Prehistorische site van Ramioul te klein geworden. 
We hebben ingespeeld op de behoeften van het publiek, dat 
refereerde naar natuur, naar interactie met de 
wetenschappelijke cultuur en dus werd een concept 
uitgewerkt dat ‘weatherproof’ is. Het museum wil de 
complexiteit van het menselijk gedrag volgens het tijdperk of 
de plaats waar men zich bevindt verduidelijken. We creëren 
heen- en terugvluchten tussen verleden en heden, waarbij we 
alle doelgroepen mengen. Zij die niet van musea houden en zij die dat wel doen. We 
noemen die aanpak ‘pop archeologie’. “ 
 
Het Préhistomuseum versterkt ook de wetenschappelijke activiteiten met o.a. de ontwikkeling 
van een centrum voor conservatie, studie en documentatie. Het hoofdgebouw, ontworpen 
door architect Luca Sanna, is in cortenstaal en Waalse lork opgetrokken en perfect ingebed 
in de beschermde natuurlijke omgeving van de site. Het museum biedt een boeiende 
collectie, die je met tablets kunt bezoeken. Op verschillende plaatsen ontmoet je een 
archeoloog die in interactie gaat. Je kunt er zelf ook één en ander uitproberen. De 
aanpalende kleine gebouwen dienen voor de interactieve workshops en spelmomenten zoals 



het jagen op dieren uit de ijstijd en gematigde periodes. Er zijn de reconstructies van enkele 
prehistorische bouwwerken zoals de tipi’s, de dolmen en een vroeg - neolithische woning. In 
kweekbakken zie je de eerste verbouwde planten. De experimentenzone laat toe om zelf de 
werktuigen van de eerste boeren te testen. Er is de grot van Ramioul, waar je met helm en 
lampje de drie niveaus met een hoogteverschil van 18 meter verkent. En het verleden kun je 
letterlijk proeven in het Archeorestaurant, waar chef Pierre Leclercq, eigenlijk master in 
geschiedenis, een driegangenmenu of ook aparte schotels op tafel tovert gebaseerd op oude 
recepten welke doorheen de tijd in de regio werden gevonden. 
 
Voor meer info: Préhistomuseum , 128 Rue de la grotte, 4400 Flémalle, tel +32 4 2754975 of 
www.prehisto.museum. De prijs varieert van 5 € per uur tot 22 € voor een hele dag, 
afhankelijk van de tijd die je doorbrengt in het museum. Er zijn diverse kortingen. 
Noteer nu al: van 16 sept.2016 tot en met 19 april 2017: ‘De giganten van de ijstijd’, een 
tijdelijke expo met o.a. levensgrote mammoeten. Ice Age achterna.. 

http://www.prehisto.museum/

