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A. Persbericht
De nieuwe expo in het Museum voor Natuurwetenschappen
Van 11/10/2017 tot 26/08/2018
Vanaf oktober dring je in het Museum voor Natuurwetenschappen diep door tot in de jungle. Je maakt er kennis
met de leefwereld van een bonte bende primaten, die van liaan naar liaan slingeren, ondersteboven aan hun
staart hangen en in de boomkruinen wandelen.
“We zijn allemaal primaten, maar wat weten we precies over deze fascinerende dieren? APENSTREKEN is een
expo die je absoluut moet zien, wereldwijd is het de eerste in zijn genre. We geven de bezoekers de kans om de
ruime diversiteit van primaten te ontdekken. We tonen welke impact de keuzes in onze maatschappij hebben op
het leven van de primaten en ook wat we kunnen doen om hen te beschermen.” - Dr. Andrew Kitchener,
commissaris van de originele expo (Edinburgh, Schotland) en bioloog gespecialiseerd in gewervelde dieren, van
de National Museums Scotland.

APENSTREKEN
Een tijdelijke expo in het Museum voor Natuurwetenschappen
Van 11/10/2017 tot 26/08/2018
Reuzengrote foto’s van de dichte plantengroei in de jungle, een sfeervolle belichting, natuurlijke decors, kreten,
dompelen je helemaal onder in de leefwereld van de primaten.
De expo toont meer dan 60 exemplaren van opgezette apen waaronder chimpansees, halfapen, lori-achtigen en
gorilla’s. Hoogstwaarschijnlijk een van de meest adembenemende collecties primaten ooit in een museum
vertoond. The National Museums Scotland stelden deze collectie speciaal voor de expo samen. Het is de eerste
keer dat primaten, in hun natuurlijke omgeving, in verschillende dynamische houdingen worden voorgesteld. Een
unieke manier om hun gedrag weer te geven. Alle tentoongestelde dieren zijn een natuurlijke dood gestorven.
Welkom in het apenrijk
Aan de ingang sta je oog in oog met een dwergmuismaki en een gorilla, de kleinste en grootste primaat op
aarde.
In de expo verken je hoe de primaten zich hebben ontwikkeld en aangepast, hoe ze leven, hoe complex hun
sociaal systeem is, hoe ze communiceren en hoe ze gereedschap gebruiken om aan voedsel te komen.
Volg de gibbon die tussen de takken slingert en leer meer over de motoriek van de primaten: grijpen, springen,
balanceren... In dit deel van de expo mogen kinderen letterlijk zelf de aap uithangen. Fun verzekerd!
Een ander onderdeel focust op voeding. Neem een kijkje in de ‘apensupermarkt’! Sommige soorten voeden zich
hoofdzakelijk met bladeren, anderen dan weer met hars of bamboe; er zijn er zelfs die ongewervelde dieren
eten. In de expo zie je de ene aap met een steen noten en granen openbreken en de andere met zijn lange
vingers wormen van achter de boomschors peuzelen. Ben jij zo handig als de chimpansee die naar termieten
vist?
Vervolgens kun je hun manier van communiceren ontdekken, vaak door middel van geluiden en geuren. Het
spookdiertje maakt, net als een vleermuis, gebruik van echolocatie, terwijl de vervetaap voor elk roofdier dat hem
bedreigt, een specifiek signaal heeft. Wist je dat alle apen, of ze nu in groep leven of niet, er ‘sociale
gedragsregels’ op nahouden? De voorbeelden in de vitrine met makaken zijn echt verrassend.
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Over apen en mensen
Apen zijn een van de meest bedreigde diersoorten op aarde. Het verlies van hun natuurlijke habitat, de
toename van conflicten, de verspreiding van ziektes en de handel van hun vlees en vacht, vormen de grootste
uitdagingen. Bedreigde soorten als de orang-oetang uit Sumatra en de zwart-witte vari uit Madagaskar stellen je
in de expo voor keuzes: hoe ga je bewust om met consumptie en hoe help je hun leefomgeving te redden?
Je zal je vast verwant voelen met je verre neven. Grote of kleine (pri)maten, we spelen allemaal een rol in dit
verhaal.

APENSTREKEN, een interactieve expo voor het hele gezin, met mechanische en digitale spelletjes en
overweldigende beelden, die je meenemen naar een andere wereld.

 Nieuw in onze programmatie: een parallel programma bij de expo, met Kidsdays en Nocturnes. Te
vinden op www.natuurwetenschappen.be en op p.7 van dit dossier.
 Voor de jonge natuurfans biedt WWF Rangerclub een gratis spelboekje aan (te verkrijgen aan de
ingang van de expo) en een wedstrijd met superprijzen, p.8
 Keer 7 miljoen jaar terug in onze stamboom. Bezoek de Galerij van de Mens, vlak naast de expo, en
ontdek wat van ons primaten maakt. Op p. 20 van dit persdossier

Persverantwoordelijke (niet publiceren aub, enkel voor journalisten)
Yannick Siebens: 02 627 43 77 - yannick.siebens@natuurwetenschappen.be
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B. Praktische info
Museum voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29 – 1000 Brussel
info@natuurwetenschappen.be - www.natuurwetenschappen.be
Openingsuren
Dinsdag tot vrijdag: van 9.30 tot 17 uur
Zaterdag, zondag en Belgische schoolvakanties (dinsdag tot zondag): van 10 tot 18 uur
Gesloten elke maandag, op 25 december, op 1 januari en op 1 mei
Bereikbaarheid
Ons parkeerterrein is klein … Gebruik bij voorkeur het openbaar vervoer.
Metro: Lijn 1 en 5 halte “Maalbeek” (uitgang Etterbeeksesteenweg) - Lijn 2 en 6 halte “Troon”
Trein: station Brussel-Luxemburg
Bus: 34 en 80 halte “Museum” / 38 en 95 halte “Luxemburg” of “Idalie”
Je kan een B-dagtrip (trein + ingang) kopen in elk station
Tarieven (bezoek aan de expo en vaste zalen)
Individuele bezoekers:
€ 9,50 volwassenen / € 8,50 studenten (BILL/EYCA), CJP, senioren, Vrienden van het Instituut, personen met
een handicap, FED+ / € 7 jongeren 6-17 jaar / gratis voor abonnees met jaarkaart vaste tentoonstelling
Groepen (vanaf 15 personen) – reserveren verplicht op 02 627 42 52 (voor bezoek en voor picknickruimte)
€ 8,50 volwassenen / € 5,50 jongeren 2-25 jaar
Gratis
Eerste woensdag van de maand vanaf 13 uur (geen reservering)
Abonnees van het Museum
Kinderen < 6 jaar vergezeld door een betalende volwassene
Leerkrachten met de Lerarenkaart of de internationale kaarten van ITIC (zie onze website)
Houders van een ICOM kaart
Een begeleider van een persoon met handicap
Dino Café
Voor een hapje en drankje of iets stevigers, hou je pauze in het Dino Café.
Fotograferen en filmen voor persoonlijk gebruik is toegelaten, zonder flashlicht, zolang het de andere bezoekers
niet stoort. Fotograferen en filmen voor professionele doeleinden is enkel toegestaan via de persdienst (Yannick
Siebens op 02 627 43 77, dit nummer niet publiceren aub, enkel voor de pers).

Maak je foto's? Graag posten met #expomonkeysbrussels
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C. NIEUW: De NOCTURNES van de expo
Van 17u30 tot 21u30: vrij bezoek expo + evenement om 19u = €12 • Dino Café geopend tot 20u30

Zeven avondlezingen
26.10.2017

Des singes et des hommes : une longue histoire commune
door Chris Herzfeld - Avondlezing in het Frans
Chris Herzfeld est philosophe des sciences et artiste.
Spécialiste de l’histoire de la primatologie et des relations entre les humains et les grands singes, elle mène avec
ces derniers des travaux de terrain dans le monde entier.
De l’Antiquité à nos jours, de la découverte du gorille à celle des cultures des chimpanzés, cette fascinante histoire
des relations entre hommes et grands singes dévoile les comportements surprenants des bonobos, chimpanzés,
gorilles et orangs-outans et leur proximité avec notre espèce.
La croyance commune en la singularité de l’homme et sa séparation radicale d’avec les autres primates ne
traduirait-elle pas en fait notre angoisse d’une régression vers la bestialité ? D’où vient cette notion d’une différence
de nature et quels arguments scientifiques l’ont successivement alimentée ? Comment les grands singes ont-ils été
constitués en objets de savoir et d’expérimentation, prétextes à discours sur les races et sur les femmes ? Et
comment s’affirment-ils aujourd’hui en partenaires et semblables pour les humains ?
http://chrisherzfeld.com/ch.php?page=5

16.11.2017

L’origine et l’évolution des primates : des progrès de branches en branches
door Thierry Smith - Avondlezing in het Frans
Zie artikel in dit persdossier p. 17
Thierry Smith est paléontologue à l'IRSNB et dirige une équipe de recherche qui travaille sur l'origine des 1er
mammifères modernes qui apparaissent il y a 56 millions d'années. C'est ainsi qu'il étudie les 1er primates mais
également les ancêtres des chauves-souris, rongeurs, carnivores et ongulés. Pour ce faire, il mène des fouilles aux
quatre coins de la planète. Il a ainsi dirigé ou participé a près de 40 expéditions internationales en Europe, Amérique
du Nord, Asie et Afrique. Il est auteur de 120 articles scientifiques et plus de 100 communications à des conférences
internationales.

06.12.2017

Five Reasons For Hope
door Jane Goodall - Avondlezing in het Engels in Congrescentrum BEL, Tour & Taxis/
16u30 (deuren open - conferentie start om 17u)
In July 1960, Jane Goodall began her landmark study of chimpanzee behavior in what is now Tanzania. Her work at
Gombe Stream would become the foundation of future primatological research and redefine the relationship
between humans and animals.
In 1977, Dr. Goodall established the Jane Goodall Institute, which continues the Gombe research and is a global
leader in the effort to protect chimpanzees and their habitats. The Institute is widely recognized for innovative,
community-centered conservation and development programs in Africa, and Jane Goodall’s Roots & Shoots, the
global environmental and humanitarian youth program. Dr.Goodall founded Roots & Shoots with a group of
Tanzanian students in 1991. Today, Roots & Shoots connects hundreds of thousands of youth in more than 120
countries who take action to make the world a better place for people, animals and the environment.
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Dr. Goodall travels an average 300 days per year, speaking about the threats facing chimpanzees, other
environmental crises, and her reasons for hope that humankind will solve the problems it has imposed on the earth.
Dr. Goodall’s honors include the French Legion of Honor, the Medal of Tanzania, and Japan’s prestigious Kyoto
Prize. In 2002, Dr. Goodall was appointed to serve as a United Nations Messenger of Peace and in 2003, she was
named a Dame of the British Empire.
For more information about Dr. Goodall and the work of the Jane Goodall Institute, please visit
http://www.janegoodall.org/

09.01.2018

Imagination: The evolution of human mind viewed from the study of chimpanzees
door Tetsuro Matsuzawa - Avondlezing in het Engels http://www.matsuzawa.kyoto/cv/en/

22.02.2018

Conserver les primates non-humains dans ce monde qui change : est-il déjà trop tard?
door Roseline C. Beudels-Jamar - Avondlezing in het Frans
Zie artikel in dit persdossier p. 14.

03.05.2018

Over apen en mensen: wetenschap en natuurbescherming vóór en dóór lokale partners
door Zjef Pereboom - Avondlezing in het Nederlands
De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) is er niet enkel voor de dieren in de Zoo van
Antwerpen en Planckendael. Wij zijn ook actief voor het behoud van biodiversiteit: onze
natuurbeschermingsprogramma’s in Brazilië en Centraal Afrika helpen primaten en hun natuurlijk leefomgeving te
beschermen en bevorderen het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. We werken in niet-beschermde
bossen en geven lokale gemeenschappen daarbij een cruciale rol. Deze voordracht geeft een beknopte
uiteenzetting over hoe “de Zoo” wetenschappelijk onderzoek, training en ontwikkeling van kennis en vaardigheden
inzet, om samen met de lokale bevolking bedreigde primaten en hun leefomgeving te beschermen.

Eind mei 2018

door Frans de Waal - Avondlezing in het Engels (locatie nog te preciseren)
Frans de Waal is een Amerikaans-Nederlands primatoloog en etholoog die over de hele wereld gekend is. Hij
schreef verschillende internationale bestsellers over mensapen en andere dieren. Zijn laatste boek heet ‘Zijn we slim
genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?’ De Waals onderzoek naar het gedrag van mensapen heeft veel
bijgedragen aan ons begrip van de ontwikkeling van sociale intelligentie bij mensen en hij wil al lang bewijzen dat er
bij primaten bv. ook een zekere moraal aanwezig is. Hij kreeg in 2007 zelfs een plaats op de lijst van de honderd
meest invloedrijke mensen ter wereld van het Amerikaanse weekblad Time.

Vier filmavonden en debat
18.01.2018

Virunga, l’espoir pour tout un peuple (Fr) – L’Est du Congo, zone de tensions et
sanctuaire des gorilles - film en debat in het Frans

08.02.2018

The Vervet forest (En) - Het verhaal van vijf jonge aapjes en de bescherming van
hun ecosysteem (En, Nl, Fr) http://www.thevervetforest.com/
Film in het Engels, debat in En, Nl en Fr

19.04.2018

Koko le gorille (Fr) - Le devenir humain des grands singes élevés parmi les hommes
Film en debat in het Frans

17.05.2018

Unlocking the cage (En) - Het juridische statuut van apen in gevangenschap (En, Nl)
https://www.unlockingthecagethefilm.com/
Film in het Engels, debat in het Nl en En

Persdossier – oktober 2017
www.natuurwetenschappen.be

6.

Tijdelijke tentoonstelling
APENSTREKEN

D. NIEUW: KIDS DAYS
Ateliers op zondag, over de bescherming van apen met het Jane Goodall Institute (JGI)

KIDS DAYS: Het Jane Goodall Institute ontmoet onze bezoekers
Wil je weten wat het Jane Goodall Institute doet om de chimpansees te redden? Kom het elke derde zondag bij
ons ontdekken. Doe mee aan onze quiz en leer over het veldwerk van het JGI en hoe je vanuit België het
verschil kan maken.
Atelier voor kinderen (8 tot 12 jaar): Hang eens de aap uit!
Kan je je voorstellen hoe het is om in het regenwoud op te groeien? Om van tak naar tak te slingeren? Om
samen met andere apen eten te zoeken en je in het gevaarlijke woud uit de slag te trekken? Kom dan naar het
interactieve atelier en kruip in de huid van een bonobo, chimpansee, gorilla of orang-oetan. Inschrijven op
www.janegoodall.be of de dag zelf aan de stand van het Jane Goodall Institute rechttegenover de expo in het
Museum.

Foto: © Michael Neugebauer

Het Jane Goodall Institute Belgium maakt deel uit van de internationale organisatie Jane Goodall Institute
(JGI). In Europa is JGI aanwezig in 11 landen. JGI Belgium heeft als doel mensen van alle leeftijden de
mogelijkheid te geven om een verschil te maken voor alle levende wezens.
Meer specifiek bestaat de missie van JGI Belgium erin:





respekt voor dier, mens en milieu te bevorderen in België en in het buitenland,
te sensibiliseren en fondsen te werven voor de JGI activiteiten in Afrika meer bepaald voor onderzoek
naar chimpansees, het behoud van hun habitat, de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen
en daaraan gerelateerde Roots & Shoots (R&S) initiatieven,
in België het Roots & Shoots milieueducatieprogramma van Jane Goodall te ontwikkelen en interacties
tussen de diverse Belgische R&S-groepen onderling aan te moedigen alsook internationaal interacties
te stimuleren met andere R&S-groepen, die aanwezig zijn in zowat 100 landen.

http://www.janegoodall.be/home-nl/
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E. Spelboekje van WWF bij de expo

WWF is een internationale natuurbehoudsorganisatie die het verlies van
biodiversiteit op aarde wil tegengaan en bouwt aan een toekomst waarin de
mens in harmonie leeft met de natuur. Het werk van WWF is
wetenschappelijk onderbouwd en is steeds gebaseerd op de meest
betrouwbare en meest recente wetenschappelijke informatie.

WWF stelt concrete oplossingen op voor natuurbehoud door middel van een combinatie van veldwerk, politieke
initiatieven, capaciteitsversterking en educatie.
WWF-België en het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen zijn dan ook logische partners. De
samenwerking bestaat er voornamelijk uit om kinderen en
op een leuke en leerrijke manier kennis te laten maken met de
die manier leren kinderen van jongs af aan de natuur en de
biodiversiteit waarderen en maken ze hopelijk als volwassenen de
keuzes om de natuur te beschermen.
De WWF-Rangerclub werkte voor de expo ‘APENSTREKEN’ een
met weetjes en opdrachten om de kampioenen onder de apen
leren kennen. Wat is de grootste aap? De snelste aap? De aap
mooiste kapsel?

jongeren
natuur. Op
juiste

folder uit,
beter te
met het

De Rangerclub van WWF is helemaal op maat van kinderen die gek zijn van de natuur en wilde dieren (6-12
jaar). WWF-Rangers zijn jonge natuurbeschermers en ontvangen vijf keer per jaar het Rangerclubmagazine,
kortingen voor de leukste natuur- en dierenparken, een welkomstpakket en uitnodigingen voor activiteiten in en
over de natuur.

Meer info: www.rangerclub.be

Contact
Sara De Winter, Coördinator Educatie WWF-België
02/340 09 51 of 0499/138912
sara.dewinter@wwf.be
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F. De primaten in de expo en de onderwerpen die ze illustreren

Foto's van specimen in de expo: nummers en legendes en © van de foto's staan op de usb-stick of op
https://www.naturalsciences.be/fr/professionals/pressroom
Alle foto's zijn van © Th.Hubin – Museum behalve anders vermeld in deze lijst

Véél primaten
Alle apen, groot en klein
Goed aangepast
In bomen springen en rennen
Klimmen en klauwen
Leven op de grond
In beweging
Slingeren
Een grijpstaart
Grote sprongen
Vreetpartij
Cyanidebestendig
Lekkere blaadjes
Harde noten
Grazende apen
Heerlijk doorslapen
Schimmels als voedsel
Kauwgom
Smakelijke larven
Zintuigen en communicatie
Zingende siamangs
Brullende brulapen
Geluidloos geschreeuw
Is het een vogel?
Geursignalen
Het zicht
Spoorzoekers
Nachtzicht
Harig schild
Kleurrijk vertoon
Overlevingstaal
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Westelijke laaglandgorilla - Gorilla gorilla gorilla (2)
Dwergmuismaki - Microcebus murinus
Oostelijke franjeaap - Colobus guereza
Uilenkopmeerkat - Cercopithecus hamlyni (25)
Witgezichtoeistiti - Callithrix geoffroyi
Mantelbaviaan - Papioha madryas
Witwanggibbon - Nomascus leucogenys
Colombiaanse bruinkopslingeraap - Ateles fusciceps rufiventris (15)
Kroonsifaka - Propithecus coronatus.
Celebesspookdier – Tarsius sp (20)
Westelijke grijze halfmaki - Hapalemur occidentalis
West-Afrikaanse franjeaap - Colobus polykomos (5) (14)
Roodrugsaki - Chiropotes chiropotes
Berberaap – Macacasylvanus
Gelada- Theropithecus gelada (6)
Vetstaartmaki - Cheirogaleus medius
Springtamarin - Callimico goeldii
Noordelijke reuzenmuismaki – Mirzazaza
Gewoon penseelaapje - Callithrix jacchus
Vingerdier - Daubentonia madagascariensis (11)
Siamang - Symphalangus syndactylus
Zwarte brulaap - Alouatta caraya (18)
Celebesspookdier- Tarsius sp. (20)
Goudkopleeuwaapje - Leontopithecus chrysomelas (19)
Ringstaartmaki - Lemur catta (31) ©NMS
Grijsgroen doodshoofdaapje - Saimiri sciureus
Noordelijke slanke lori - Loris lydekkerianus nordicus
Grijshandnachtaap - Aotus griseimembra (24)
Senegalgalago – Galago senegalensis (13)
Potto - Perodicticus potto
Mandril - Mandrillus sphinx (29) (30) ©NMS
Zuid-Afrikaanse groene meerkat - Chlorocebus pygerythrus (12)
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Hogerop geraken
Middelpunt van de wereld
Ouderlijke macht
Trouwe paartjes
Een eenzaam bestaan?
Grote groepen
Een onzekere toekomst
Primaten in gevaar
Een akelige handel
Habitatverlies
Actief natuurbehoud
Bijna verdwenen …

Nieuwe ontdekkingen
De toekomst is in onze handen
Een gouden redding
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Javaanse langoer - Trachypithecus auratus (21)
Keizertamarin - Saguinus imperator subgrisescens (22)
Rode springaap - Callicebus cupreus (23)
Bengaalse plompe lori - Nycticebus bengalensis (26)
Kuifmakaak - Macaca nigra (1) ©Phil Wilkinson
Ceylonhoelman - Semnopithecus priam thersites
Chimpansee - Pan troglodytes (27)
Dril - Mandrillus leucophaeus (7)
Oostelijke franjeaap - Colobus guereza (14)
Vari - Varecia variegata (8)
Roodscheendoek - Pygathrix nemaeus (9)
Geelborstkapucijnaap - Cebus xanthosternos
Neusaap - Nasalis larvatus (3) (4)
Dril - Mandrillus leucophaeus (7)
Wanderoe - Macaca silenus (10)
Sumatraanse orang-oetan - Pongo abelii (16)
Gouden leeuwaapje - Leontopithecus rosalia (17)

10.

Tijdelijke tentoonstelling
APENSTREKEN

Persdossier – oktober 2017
www.natuurwetenschappen.be

11.

Tijdelijke tentoonstelling
APENSTREKEN

Persdossier – oktober 2017
www.natuurwetenschappen.be

12.

Tijdelijke tentoonstelling
APENSTREKEN

Persdossier – oktober 2017
www.natuurwetenschappen.be

13.

Tijdelijke tentoonstelling
APENSTREKEN

G. Waarom en hoe moeten we de primaten beschermen?
Door de Afdeling voor Conservatiebiologie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen*
Onderwerp van de lezing op 22.02.2018; zie onze programmatie op p.5
De niet-menselijke primaten, biologisch gezien onze naaste verwanten, zijn een onmisbaar element voor de
biodiversiteit in de tropen. Ze zijn belangrijk voor de ontwikkeling en het herstel van het woud en helpen het
woud gezond te houden. Ze spelen ook een aanzienlijke rol in het levensonderhoud, de cultuur en de religie van
heel wat bevolkingsgroepen. Het onderzoek op niet-menselijke primaten levert ook essentiële informatie op over
hun evolutie, hun biologie, hun gedrag, mogelijke bedreigingen door nieuwe ziektes en onze eigen soort.
Uit recente gegevens blijkt dat 60% van de 504 primatensoorten in de neotropische gebieden dreigt uit te
sterven (A. Estrada et al., 2017). Deze gegevens tonen aan dat 75% van de populaties van alle soorten
achteruitgaat. Bij veel soorten komen er in het wild minder dan 1000 volwassen individuen voor.
Het wordt dus steeds moeilijker om veel soorten langdurig in stand te houden. De achteruitgang is grotendeels
te wijten aan de mens, die steeds meer druk uitoefent op de apen en op hun natuurlijke leefomgeving. De
wereldbevolking groeit enorm en de wereldwijde vraag naar producten, met uitbreiding van de industriële
landbouw, grootschalige veeteelt, bosontginning, olie- en gasboringen, mijnbouw, stuwdammen, ... brengen in
de gebieden waar primaten leven, massale ontbossing en habitatverlies met zich mee. Maar ook de plaatselijke
bewoners handelen dikwijls verkeerd: ze branden de bossen af om er landbouwgrond van te maken; ze vangen
apen om ze als 'bushmeat' op te eten of om ze illegaal als huisdier te verkopen, of ze gebruiken lichaamsdelen
als geneesmiddel. En dan zijn er nieuwe bedreigingen, zoals de klimaatsverandering en de door de mens
doorgegeven besmettelijke ziektes. Vaak versterken deze vormen van druk elkaar, waardoor populaties van
primaten nog sneller afnemen.
Dikwijls vallen de zones waar primaten voorkomen samen met dichtbevolkte en arme gebieden. Als we werkelijk
bezorgd zijn om het overleven van de primaten, moeten we dus dringend antwoorden vinden die ook rekening
houden met de noden van de mensen in die gebieden.
Het kan heel moeilijk zijn om de noden van de mensen en de primaten te verzoenen. Voor het behoud van de
soorten wordt nu vooral gestreefd naar de bescherming van sommige natuurgebieden, een beperking van de
bosbouw in gevoelige streken en het invoeren van een nationale en internationale wetgeving. Het zou goed zijn
dat we de mensen laten kennismaken met efficiëntere landbouwmethodes, zodat ze het bos niet verder moeten
rooien. Ook een bestrijding van stroperij voor bushmeat zou nuttig zijn.
We zijn er vast van overtuigd dat het oprichten van netwerken van beschermde gebieden verreweg de beste
manier is om de primaten te beschermen, en hiermee ook veel andere soorten.
Het is nodig dat het brede publiek op de hoogte wordt gebracht van de situatie waarin de niet-menselijke
primaten zich bevinden, en wat het verdwijnen van deze dieren zou betekenen voor de gezondheid van de
ecosystemen en voor de menselijke maatschappij.
We moeten ook verder onderzoeken wat er moet gebeuren voor het behoud van niet- of weinig bekende
soorten. De Afdeling voor Conservatiebiologie doet heel wat onderzoekswerk rond het beschermen van
primaten. Momenteel lopen er twee projecten:
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Voorstelling van het onderzoeksproject van Valentine Thiry, doctoranda aan de Université Libre
de Bruxelles en aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

“Voedselecologie van de neusaap (Nasalis larvatus) en evaluatie van zijn rol in het herstel van het woud
langs de Kinabatangan, rivier in Sabah (Borneo, Maleisië)”

De neusaap, Nasalis larvatus, is een primaat die in de bomen vertoeft in Borneo (eiland in Indonesië). Dit eiland
kent een ongelooflijk rijke diversiteit aan planten en dieren, met soorten die nergens anders voorkomen. Op het
gebied van primaten wordt het eiland zelfs als het rijkste van Zuid-Azië beschouwd, want er leven wel dertien
soorten, waarvan acht, waaronder de neusaap, enkel daar.
De neusaap behoort tot de subfamilie van de Colobinae of slankapen. Neusapen eten hoofdzakelijk bladeren,
maar ook onrijp fruit en hun zaden. Ze leven vooral in rivierwouden, mangroves en moerasgebieden, habitats die
de mens in sneltempo ontgint. Nergens gaat de ontbossing harder dan in Borneo. De bossen moeten vooral
wijken voor landbouwgebieden – zoals oliepalmplantages en aanplantingen die timmerhout voor de industrie
leveren. De bossen verdwijnen er ook door aangestoken bosbranden.
Op die manier vernielt, wijzigt en verbrokkelt de mens het landschap, en werpt hij barrières waar die veel
soorten, zoals de neusaap niet meer overheen kunnen. Populaties raken geïsoleerd en krimpen steeds meer. De
neusaap is nu opgenomen op de Rode Lijst van de IUCN (de Internationale Unie voor Natuurbescherming).
In de overstroomvlaktes langs de Kinabatang – het gebied dat Valentine Thiry bestudeert (zie kaart) zijn meer
dan 80 % van de wouden omgezet in landbouwgrond (hoofdzakelijk oliepalmplantages) of op een andere manier
verdwenen. Nu de plantages het landschap overheersen, bestaat de beste oplossing voor het behoud van de
neusaap uit het aanleggen van nieuwe natuurreservaten langs de rivieren en verbindingszones te maken tussen
geïsoleerd geraakte stukken woud. De verschillende habitats moeten immers met elkaar verbonden zijn zodat de
individuen zich binnen het ecosysteem kunnen verplaatsen. Zo is er weer uitwisseling tussen de genen van
verschillende populaties en blijft de genetische diversiteit behouden.
Bij deze herbebossing en aanleg van verbindingszones tussen stukken woud is een goede kennis van de
ecologie van de neusaap van het grootste belang. Het onderzoeksproject van Valentine Thiry valt binnen dit
kader. Enerzijds wil ze weten welke plantensoorten essentieel zijn voor de neusaap in het Lower Kinabatangan
Wildlife Sanctuary (LKWS). Ze onderzoekt daarom de eetgewoonten van verschillende groepen neusapen in het
reservaat. Ze observeert ze rechtstreeks vanuit een boot of door hun uitwerpselen met DNA-metabarcoding te
analyseren. Anderzijds wil Valentine uitzoeken of deze primaten een rol spelen in het herstel van het woud. Ze
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vergeleek de zaden die de neusapen verteerden (die in hun uitwerpselen zitten) met gecontroleerde zaden (van
vruchten van dezelfde soort) en kijkt ze of ze even goed ontkiemen. De door de neusapen ingeslikte zaden
kiemen duidelijk beter dan de zaden die gewoon op de grond vallen. De neusaap helpt dus de planten
verspreiden waarvan hij de zaden eet en zou zo kunnen bijdragen tot het herstel van wouden waarin hij en heel
wat andere soorten gedijen.
Deze gegevens zijn cruciaal voor het voortbestaan van de neusapen en hun habitat, want ze bewijzen dat
bepaalde planten essentieel zijn voor deze bedreigde primaat, en dat ze dus hun plaats moeten krijgen in de
plannen voor herbebossing en voor nieuwe verbindingszones in dit gebied.



Voorstelling van het onderzoeksproject van Leslie Wilmet, doctoranda in Gembloux Agro-Bio
Tech – Universiteit van Luik en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.
“De habitat van Lepilemur mittermeieri, het Ampasindava-schiereiland, is bedreigd”

Miljoenen jaren lang konden de fauna en flora van het eiland Madagaskar hun eigen evolutionaire weg gaan. Het
eiland maakte zich immers 160 miljoen jaar geleden los van het Afrikaanse vasteland en scheidde zich 90
miljoen jaar geleden van India af (dat daarna noordwaarts, richting Azië zou drijven). Op Madagaskar leven dus
heel veel endemische soorten (soorten die enkel daar voorkomen). Het hele eiland is zo een van de
voornaamste biodiversiteitshotpots van de planeet. Naast Afrika, Azië en Latijns-Amerika is Madagaskar een van
de belangrijkste geografische gebieden voor primaten.
Op het eiland zijn er ook veel zones met micro-endemisme, zoals het Ampasindava-schiereiland. Het piepkleine
eiland bevindt zich in het noordwesten van Madagaskar en is minder dan 1000 km² groot. Wegens zijn belang
voor de biodiversiteit, is het gebiedje sinds 2014 beschermd. Het klimaat van deze streek lijkt meer op dat van
de vochtige en subvochtige kustgebieden dan op het meestal drogere klimaat van de westkust. Als gevolg
hiervan zijn veel planten- en diersoorten endemisch voor het Ampasindava-schiereiland. Een hiervan is een
kleine nachtprimaat van minder dan een kilogram: Lepilemur mittermeieri. Deze wezelmaki werd pas onlangs
ontdekt en beschreven (Rabarivola et al., 2006) en is nog weinig bestudeerd. De IUCN verklaarde hem
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“bedreigd” (2016). Al vier jaar onderzoekt een doctoranda van de Afdeling voor Conservatiebiologie van het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (DO Natuur) de ecologie van de soort. Dit project gaat
de impact na van de verbrokkeling van het woud op het overleven van deze kleine primaat. Het woudareaal van
het Ampasindava-schiereiland is heel gefragmenteerd en wat er overblijft ondervindt grote druk van menselijke
activiteit. De grootste woudmassieven van het eiland zijn nog steeds oerwoud. Deze kleine wezelmaki’s leven
voortdurend in de bomen en springen vaak razendsnel verticaal van de ene boom naar de andere. Ze banen
zich heel snel een weg door de wirwar van takken en lianen, waardoor ze moeilijk te volgen zijn, zeker 's nachts.
Daarom kregen enkele individuen een halsband met een zendertje, waarmee we hun eetgewoontes, hun gedrag
en hun territorium in kaart kunnen brengen. Overdag rusten ze in holle bomen of goed verscholen in een hoop
planten. Onderzoek op bedreigde soorten, zoals deze kleine primaat, is cruciaal om hun algemene ecologie te
begrijpen en om de inspanningen voor hun behoud efficiënter te maken.
De grootste bedreiging voor L. mittermeieri is dat zijn habitat verloren gaat, verwoest en verbrokkeld wordt.
Vandaag brengt een groot mijnbedrijf, dat zeldzame aardmetalen wil exploiteren, bijna de helft van het
schiereiland in gevaar.
Meer informatie over het Ampasindava-schiereiland en het mijnproject staat in een artikel in Mongabay:
https://news.mongabay.com/2017/08/troubled-firm-aims-to-mine-madagascar-forest-for-rare-earth-elements/

Contactpersonen
Roseline C. Beudels-Jamar, verantwoordelijke van de Afdeling voor Conservatiebiologie (FR, ENG)
rbeudels@naturalsciences.be - tel 02 627 43 54
René-Marie Lafontaine, onderzoeker van de Afdeling voor Conservatiebiologie (FR, ENG)
rlafontaine@naturalsciences.be - tel 02 627 43 60

Conservatiebiologie is een vrij recente multidisciplinaire wetenschap die ontstond als antwoord op de huidige
biodiversiteitscrisis. Ze evalueert de impact van de menselijke activiteit op de biologische diversiteit en bedenkt
middelen om die bij te sturen. Op basis van de resultaten van de populatiebiologie, de evolutiewetenschap, de
ecologie en de ethologie werkt ze methodes uit die geschikt zijn om enerzijds de risico’s op uitsterven van
populaties en soorten te analyseren, te becijferen en te verminderen, en om anderzijds ervoor te zorgen dat de
gemeenschappen niet verder schade lijden, niet ontaarden, niet uiteenvallen, maar hun eigenheid behouden.
De Afdeling voor Conservatiebiologie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
ontwikkelt zijn activiteiten volgens deze twee hoofdassen.
Wat de bedreigde soorten betreft, zoekt de afdeling vooral uit welke soorten en populaties bedreigd zijn. Ze
bestudeert hun evolutiegeschiedenis, hun biogeografie, hun eco-ethologie en hun tendensen. Ze evalueert de
ontwikkelingen van kleine populaties en hun risico op uitsterven, en werkt methodes uit om gegevens rond
kwetsbare soorten te verzamelen, in het bijzonder technieken om individuen te identificeren, te merken en op
te volgen. Verder ontwikkelt ze herstelprogramma’s, die ze dan opzet.
Wat de ecosystemen betreft, spitst de afdeling zich toe op de identificatie, de evaluatie en de selectie van
biologisch belangrijke gebieden. Ze bepaalt selectiecriteria voor de bescherming van gebieden en hieraan
aangepaste netwerken. Ze werkt typologieën en catalogi van habitats uit. Ze stelt vast welke hinderpalen en
bedreigingen er zijn voor de habitats en hoe die moeten beheerd worden, ook in complexe gebieden. Verder
zoekt ze naar methodes om tendensen in te schatten, onderzoekt ze biologische indicatoren en voert ze
milieu-impactstudies uit.
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H. Waar komen apen vandaan?
Paleontoloog Thierry Smith over de eerste primaten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen
Onderwerp van onze lezing op 16.11.2017 (FR) ; zie onze programmatie op p.5
De expo APENSTREKEN toont je de grote diversiteit onder de primaten vandaag: van gorilla’s en
chimpansees (onze collega-mensapen), over bavianen en franjeapen, kapucijnaapjes en brulapen tot
lori’s en spookdiertjes. Maar dit is een peulschil met wat er in de voorbije tientallen miljoenen jaren aan
primaten op onze planeet rondkroop en -klom. En een Belgisch fossiel is zelfs het oudste spoor van die
rijke geschiedenis. Onze paleontoloog Thierry Smith neemt ons mee terug in de tijd.
Smith: ‘Voor de eerste primaten moeten we minstens 56 miljoen jaar terug, naar het vroege eoceen. Na het
uitsterven van de dinosauriërs, 66 miljoen jaar geleden, kenden de zoogdieren hun succesperiode. In zo'n tien
miljoen jaar ontwikkelt zich een groep met een paar typische kenmerken, die wetenschappers later 'primaten'
zullen dopen. Hebben de meeste andere zoogdieren nog ogen opzij, dan zijn die van primaten naar voren
gericht. Ze kunnen er in stereo mee zien, wat hen een goed dieptezicht geeft. Primaten hebben ook een
opponeerbare duim en grote teen, waarmee ze iets kunnen vastgrijpen. Bij de andere zoogdieren staan ze
nog samen met de andere vingers en tenen. En primaten hebben nagels in plaats van klauwen aan voor- en
achterpoten.'
Wat is het oudste primatenfossiel?
'De vroegste primaat die we vandaag kennen is Teilhardina, die zo'n 56 miljoen jaar geleden leefde. Hij werd in
de jaren 1920 ontdekt hier in België, in Dormaal. Op die Vlaams-Brabantse vindplaats hebben medewerkers
van ons Instituut nog veel andere vroege zoogdieren gevonden. De Franse paleontoloog en jezuïet Pierre
Teilhard de Chardin beschreef de primaat in 1927 op basis van enkele kaakbeentjes en losse tanden. Hij doopte
hem Omomys belgicus, later hernoemd tot Teilhardina belgica. In totaal zijn nog zo’n 300 fossielen van het
primaatje opgegraven, ook delen van de ledematen, waardoor we nog een beter zicht kregen op hoe Teilhardina
belgica eruitzag: een kleine, sprongkrachtige viervoeter met flexibele ellebogen en heel lange vingers, ideaal om
mee in bomen te klimmen.’
Leefde het primaatje uitsluitend in onze streken?
‘In Azië en Noord-Amerika zijn nog fossielen van Teilhardina-soorten gevonden. En die in Azië hebben nog
enkele primitievere kenmerken. Het primaatje ontstond dus mogelijk in het Oosten en migreerde tijdens een
wereldwijde klimaatopwarming 56 miljoen jaar geleden naar Europa via dichte subtropische bossen. Later
bereikte het dan Noord-Amerika via Groenland, dat toen een beboste landbrug vormde tussen de twee
noordelijke continenten.’
‘Teilhardina is een ontzettend belangrijke vondst voor de primatologie, want het is nog altijd de oudste primaat
die we kennen. Teilhardina is voorlopig ook de vroegste telg van de Haplorhini (‘droge neuzen’), de tak van de
spookdiertjes en apen, met ook mensapen en de mens. 'Onze' tak dus. De andere vroege afsplitsing, de
Strepsirrhini of halfapen (‘natte neuzen’), omvat de lemuren en lori's. In Indië hebben we met ons team de meest
primitieve fossielen van de Strepsirrhini gevonden, van 54,5 miljoen jaar oud. Door de twee vroegste groepen
te vergelijken en de kenmerken te detecteren die ze gemeen hebben, krijgen we een beeld van hoe hun
gemeenschappelijke voorouder, de alleroudste primaat, er moet hebben uitgezien.’

“Belgisch fossiel is de oudste primaat, de dierengroep waartoe ook wij behoren”
Paleontoloog Thierry Smith
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En hoe zag die allervroegste primaat eruit?
‘De huidige muismaki komt nog het meest in de buurt: pluimgewicht, grote ogen, goeie grijphanden en -voeten,
en een krachtige sprong.’
Waar stond de wieg van de primaten?
‘Dat weten we nog niet. Misschien in Azië, want daar zijn de meeste primitieve primaten gevonden uit het vroege
eoceen. Maar in Afrika en Indië zijn nog te weinig opgravingen gedaan naar primaten uit die periode, dus het
blijft mogelijk dat ze daar ontstonden.
Hoe ging het evolutionaire pad van de primaten verder?
‘Nog zo’n 20 miljoen jaar zullen er alleen primaatjes rondlopen ter grootte van de huidige lemuren. Maar aan het
eind van het eoceen, zo’n 34 miljoen jaar terug, ontstaat uit de Haplorhini een groep primaten met grotere
hersenen, met een voorhoofd dat uit één stuk bestaat, met minder tanden, een plattere snuit, en ogen die
nog meer naar voren gericht zijn. Dit zijn de ‘apen’ (ook wel Anthropoidea). In de regio Fajoem in Egypte zijn
fossielen teruggevonden van die eerste apen. Ze worden oude-wereld-apen of smalneusapen genoemd,
voorlopers van de huidige bavianen, langoeren, makaken en ook van de mens. Bepaalde van die smalneuzen
moeten meer dan 30 miljoen jaar geleden het totaal geïsoleerde Zuid-Amerika hebben bereikt – misschien op
'vegetatie-eilanden' die loskwamen van Afrika en over de oceaan dobberden. De apen die op Zuid-Amerika
verder diversifieerden, noemen we nieuwe-wereld-apen of breedneusapen. Vandaag zijn onder meer brulapen
en kapucijnapen nog telgen van die Zuid-Amerikaanse tak.’
"De mens is maar een zijtakje in de enorme stamboom van de primaten"
Paleontoloog Thierry Smith
De mens is nog veraf?
‘De mens komt pas later. Laat in het oligoceen, zo’n 25 miljoen jaar geleden, splitsen de mensapen zich af van
de andere smalneusapen. De mensapen (Hominoidea) zijn staartloos en hebben een minder beweeglijke
ruggengraat (de laatste wervels zijn gefusioneerd tot het stuitbeen). Ze evolueren in twee groepen: de grote
mensapen of mensachtigen en de kleine mensapen of gibbons. Tegen het einde van het mioceen, zo’n 8 à 9
miljoen jaar geleden, splitsen de grote mensapen in twee lijnen: een die naar de gorilla’s, en één die naar de
mensen, chimpansees en bonobo’s leidt. En, vanaf 7 miljoen jaar geleden gaan de vroege mensen (Hominini,
denk maar aan Sahelanthropus ‘Toumaï’, Australopithecus ‘Lucy’ en later de Homo-soorten) een andere
weg op dan de voorouders van de moderne chimpansees en bonobo’s. Homo sapiens is geen eindpunt, zoals
veel mensen nog altijd denken. De mens is maar een zijtakje in de enorme stamboom – of eerder
dichtbegroeide ‘stamstruik’ – van de primaten.’
Contactpersoon:
Dr. Thierry Smith, paleontoloog (FR, ENG, NL)
thierry.smith@naturalsciences.be - 02 627 44 88
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I. Educatieve omkadering
Rondleiding
Breng een fijn bezoek aan je nauwste familieleden bij de dieren: de primaten. We hebben een zeer uitgebreide
en gevarieerde familie, maar we leven niet altijd even goed samen.
Vele apensoorten zijn (sterk) bedreigd door onze activiteiten in hun leefwereld. Nochtans voelen zij zich prima
thuis in de jungle en hebben ze een druk sociaal en communicatief leven. Dat verkennen we samen in de
rondleiding.
DUUR: 75 MINUTEN
15 DEELNEMERS PER GIDS
DOELGROEP: VANAF DE 2DE GRAAD
BASISONDERWIJS EN HOGER

Broodje Brussel
Apenstreken – Donderdag 21.12.2017 – 12u30
Maak kennis met de boeiende, maar bedreigde leefwereld van de primaten in de nieuwe tijdelijke tentoonstelling
APENSTREKEN.
De unieke tentoonstelling Apenstreken met 60 speciaal opgezette exemplaren geeft je een overzicht van deze
intrigerende orde binnen de zoogdieren waartoe ook jij behoort! Wist je dat primaten sterk ontwikkelde zintuigen
hebben? Ze horen, zien, ruiken of tasten als de beste. Zo zijn ze goed aangepast aan hun leefwereld waar ze
ook intens met elkaar communiceren en leven volgens bepaalde sociale normen. Enkel het samenleven met de
mens verloopt niet altijd makkelijk. Zo vormen wij vaak de grootste bedreiging voor hun voortbestaan. Welke
maatregelen kunnen we nemen om deze belangrijke diersoorten tegen uitsterven te beschermen? Je komt het
allemaal te weten in deze speciale Broodje-Brussel rondleiding.

Zomervakantie
APENSTREKEN | DINSDAG & WOENSDAG 03-04.07.2018
LEEFTIJD: geboortejaar 2005-2008 & 2009-2012
€ 50
Hang je graag de aap uit? Dan is dit tweedaagse vakantieatelier op jouw lijf geschreven. Slinger mee met de
apen uit de tijdelijke tentoonstelling en let op dat je niet landt op de dwergmuismaki, de allerkleinste primaat. Of
sta oog in oog met een reusachtige mannetjesgorilla. Probeer je in te leven in een aap: roep zo luid als de
brulaap, peuter zoals een chimpansee met een takje termieten uit een termietenheuvel of maak je gezicht zo
kleurig als dat van een mannetjesmandril. Maak er maar een echte apenboel van! Op de tweede dag zoeken we
zelf de slingerhoogtes op en verkennen we uit eerste hand … euh … poot de bonte leefwereld van onze helaas
bedreigde familieleden. Apen, halfapen en mensapen zullen voor jou geen geheimen meer hebben. Zo kan je ze
ook beter mee helpen beschermen!
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J. De Galerij van de Mens - Onze evolutie, ons lichaam
Vaste museumzaal, open sinds mei 2015
De Galerij van de Mens - Onze evolutie, ons lichaam
Van Sahelanthropus tot Homo sapiens ...
Van embryo tot volwassene ...
Verken de evolutie van de mens en zijn lichaam in deze unieke presentatie
1 zaal, 3 ruimtes, 3 onderwerpen die uitleggen waar we vandaan komen en wie we zijn
Om je bezoek te starten leiden fossielen en 3D-reconstructies je langs het grillige pad van 7 miljoen jaar evolutie.
Ontdek vervolgens op een interactieve manier de aanpassingen die ons van onze voorlopers onderscheiden
(grotere hersenen, kleinere tanden...). Buig je dan over de wonderlijke werking van het menselijk lichaam, onze
complexe machine. Kom te weten hoe je lichaam steeds verandert, hoe het werkt, wat het nodig heeft om te
overleven en om zich voort te planten.
Onze evolutie was allesbehalve lineair! Het was een grillige miljoenen jaren durende evolutie, waarbij sommige
voorlopers van de mens het daglicht zagen en anderen dan weer uitstierven. Sommige leefden in dezelfde
periode en soms zelfs op dezelfde plaats. Hun relatie met elkaar en met de natuur veranderde, net zoals hun
uiterlijk en hun cultuur. Beetje bij beetje gaf dit aanleiding tot wie we vandaag zijn, de Moderne Mens, als enige
overlevende op aarde.
Wij, de moderne mens. Doorheen dit proces is ons aanpassingsvermogen enorm verbeterd: we hebben steeds
grotere en meer complexe hersenen ontwikkeld, we zijn rechtop gaan lopen, we pasten onze voeding aan en zijn
onze handen op een heel precieze manier gaan gebruiken. Ook onze sociaal-culturele vaardigheden kregen
vorm en maken ons tot wie we vandaag zijn.
Aanpassingen aan de omgeving zorgden voor lokale fysieke verschillen tussen de moderne mens. We kunnen
dus spreken van menselijk diversiteit.
Ieder mens draagt nog steeds bij tot onze evolutie want generatie na generatie worden onze genen
doorgegeven. Ons leven draait rond voortplanting en het grootbrengen van kinderen. Vanaf de geboorte heeft
de mens heel wat zorg nodig. Kinderen worden voorbereid op het leven als volwassene: je moet leren en
groeien. In de puberteit moet je een nieuw evenwicht vinden. Maar eenmaal dat je volwassen bent, staat je een
ongewoon lang leven te wachten waarin jijzelf de verzorger wordt. Je komt tijdens deze interactieve reis van het
leven te weten hoe je lichaam werkt. Wat je overgehouden hebt van de evolutie of wat je in de loop der tijd net
verloren bent, zie je in een speciaal parcours.
Bij de scenografie heeft het Museum oog voor een warme sfeer en esthetiek. Reconstructies, spelletjes en
manipulaties maken dat je ogen en handen te kort komt in deze afwisselende en stimulerende presentatie van
ons menselijk avontuur.
Om beter de vorm en omvang van onze voorlopers aan te voelen en te visualiseren, hebben we telkens een
3D-reconstructie in hout geplaatst bij zijn virtueel beeld op tablet.
De specimens in de zone gewijd aan ons lichaam komen uit onze collecties (skeletten van kinderen en
volwassenen, verschillende botten, foetussen in de verschillende ontwikkelingsstadia, …) en worden aangevuld
met geplastineerde organen en lichaamsdelen.
Voorwerpen in 3D-print en videomappings (projecties van de binnenkant van het lichaam op neutrale modellen)
zullen je verrassen. De hedendaagse technieken bieden je een realistisch beeld van de onderwerpen in de
zaal en zijn zeer gebruiksvriendelijk.
Publiek: toegankelijk voor iedereen, vooral vanaf de leeftijd van 10 jaar. Gemiddelde duur van een bezoek: 2 uur
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K. Binnenkort in het Museum
Vanaf 14 december 2017 staat BEN in de Galerij van Dinosauriërs
Een Plateosaurus in het Belgisch Museum voor Natuurwetenschappen
Een nieuw en authentiek dinosaurusskelet van meer dan 7 meter lang
Een uniek exemplaar van 210 miljoen jaar oud
Patriarch van de « grote » dinosauriërs
Van onschatbare waarde
Sinds mei 2016 heeft het Museum, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en onder de vorm van
een permanente bruikleen, het authentieke fossiele skelet van een Plateosaurus verkregen.
Deze grote plantenetende dinosauriër, uit het trias, is een van de eerste grote dinosauriërs. Hij is rechtstreeks
van de groeve van Frick (Zwitserland) bij ons in "afzonderlijke blokken" aangekomen: sinds zijn opgraving is elk
afzonderlijk fossiel deeltje van de dinosauriër, samen met de afzettingslaag, beschermd door een gipslaag.

Het technische werk om hem te behandelen en te monteren, moest heel minutieus gebeuren.
Pascal Godefroit, paleontoloog en verantwoordelijke van het Operationeel Departement Aarde van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) leidt het werk achter de schermen samen met een team
van drie technici.

Persdossier – oktober 2017
www.natuurwetenschappen.be

22.

Tijdelijke tentoonstelling
APENSTREKEN

L. Onze partners
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