
ACTIVITEITENPROGRAMMA 
januari tot juni 2017 
 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE 
 
Zowel leden als niet-leden mogen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Niet-leden 
moeten echter per activiteit 2 euro meer betalen. 
 
Inschrijving per telefoon op 02/6274398 of per e-mail naar vrienden@natuurwetenschappen.be 
Alleen de betaling maakt uw inschrijving geldig (pas nadat we uw overschrijving ontvangen hebben, 
sturen we een bevestiging met de laatste praktische inlichtingen). U moet altijd en uitsluitend vooraf 
betalen door over te schrijven op rekening BE94 2100 3600 2614 met, als vermelding, het aantal 
deelnemers en de activiteit waarvoor u zich ingeschreven hebt. 
 

 
 
Woensdag 18 januari om 10.30 uur 
Nieuws over de Plateosaurus – Museum 
In mei 2016 kreeg het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bijna 200 beenderen 
van een prachtig exemplaar van Plateosaurus. Het werd ontdekt in de groeve van het Zwitserse Frick, 
een uitzonderlijke vindplaats van dinosauriërs uit het late Trias (ongeveer 210 miljoen jaar geleden). 
Plateosaurus is een van de eerste “langnekken” uit de familie van de Prosauropoden, de voorlopers 
van sauropoden, zoals Diplodocus. 
Deze reusachtige planteneter (5 meter lang) kan niet zomaar in de Galerij van de Dinosauriërs 
komen. Eerst moeten deskundigen van het Instituut de beenderen uiterst zorgvuldig uit hun 
beschermend omhulsel van sediment en gips halen. Ze maken ook afgietsels die de plaats van de 
ontbrekende beenderen zullen innemen. Daarna maken ze een metalen stel waarop ze het skelet in 
een “waarschijnlijk levensechte houding” zullen vasthechten. Dit wordt een flinke 3D-puzzel! 
Ze zijn al ver gevorderd met het preparen van het skelet. Ze maakten al een derde van de beenderen 
vrij. Maar het moeilijkste werk komt nog: met de beenderen een hele dinosaurus ineensteken!  
Wij zullen het boeiende werk bewonderen van de technici van de dienst Paleontologie: Stéphane 
Berton en Aldo Impens. 
 
Duur: 1 uur 
Bijdrage: 5 € - opgelet: niet meer dan 15 deelnemers 
Afspraak: hal van het Museum - 10.20 uur 
Inschrijving tot 11 januari 
 
Vrijdag 03 februari om 10.00 uur  
Kennis en koffie “Gif” - Museum 
Dit atelier zal uw nieuwsgierigheid prikkelen! U krijgt eerst een rondleiding in de nieuwe 
tentoonstelling “GIF”, waar u levende én giftige slangen, hagedissen, kikkers, spinnen, insecten ... 
kunt gadeslaan. Hun vergif doodt, verlamt of doet pijn, maar heelt ook vaak ... Na een kopje koffie 
ontdekken we in een curiositeitenkabinet hoe planten en dieren aanvallen en zich verdedigen met 
gif. 
 
Activiteit met Claire Debever en Géraldine Maulet, gidsen van de Educatieve Dienst 
 
Duur: 2 uur 
Bijdrage: 13 € - opgelet: niet meer dan 15 deelnemers 



Afspraak: hal van het Museum – 9.50 uur 
Inschrijving tot 24 januari 
 
Vrijdag 10 februari om 10.00 uur  
Kennis en koffie “Vogels” - Museum 
Eerst geeft Didier Vangeluwe, een voordracht met als titel: “Onderzoek naar trekvogels op het 
Instituut sinds 1927”. Na een koffiepauze ontdekken we het educatieve project “XperiBIRD.be”, 
waarbij kinderen met hun klas mezen observeren. Met een nestkastje, een nanocomputer en een 
infraroodcamera zien ze wat er op een nest gebeurt en sturen ze wetenschappelijke gegevens over 
het gedrag van mezen door. Wetenschappers zullen dan deze gegevens bewerken en opnemen voor 
een nationaal vogelonderzoek in België.  
 
Spreker: Didier Vangeluwe, ornitholoog op het Instituut 
Activiteit met Géraldine Maulet, gids van de Educatieve Dienst, en Wendy Massart, verantwoordelijke 
voor het beheer van project “XperiBIRD.be” 
 
Duur: 2 uur 
Bijdrage: 12 € - opgelet: niet meer dan 15 deelnemers 
Afspraak: hal van het Museum – 9.50 uur 
Inschrijving tot 28 februari 
 
Zondag 26 maart om 10.00 uur 
De wereld der bijen - Museum 
Hoe functioneren bijen? Waarom wordt hun koningin vaak vijf jaar oud, terwijl de werksters tijdens 
de honingtijd al na zes weken sterven? Hoe communiceren ze met elkaar? Waarvan leven ze? Wat 
zijn honingdauw en propolis? Zien bijen dezelfde kleuren als wij? Welk contract hebben ze met de 
bloemen afgesloten? Door wie worden ze bedreigd? 
 
Spreker: Claude Vin, imker en vroeger medewerker van de Educatieve Dienst 
 
Duur: 2 uur 
Bijdrage: 8 €  
Afspraak: hal van het Museum – 9.50 uur 
Vergeet niet dat het dan zomertijd is! 
Inschrijving tot 16 maart 
 
Zondag 09 april om 10.00 uur 
Natuurwandeling “Kennismaking met de neanderthaler” en bezoek aan het Duidingscentrum 
“Espace de l’Homme de Spy” 
We reizen tienduizenden jaren terug in de tijd! Hierbij genieten we van de lentepracht in de bossen 
rond de beroemde grot van Spy, waar ooit neanderthalers verbleven. 
 
Rondleiding door Quentin Goffette, ornitholoog en gids bij de vzw Défi Nature 
 
Daarna bezoeken we het Duidingscentrum waar we leren over de ontdekking van de Spy-mens, over 
het belang van de vindplaats en over alle aspecten van het dagelijkse leven van een neanderthaler, 
nu ongeveer 30 000 jaar geleden.  
De Spy-mens is vooral beroemd omdat zijn ontdekking in 1886 veel ophef maakte. Toen vonden de 
archeologen het overtuigende bewijs dat er in het verleden mensen bestonden die verschilden van 
de anatomisch moderne mensen. 



Tussen 2004 en 2008 was hij het hoofdonderwerp van een door het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen gevoerd ambitieus multidisciplinair onderzoeksprogramma. Hierbij werden 
de beenderen eens goed herschikt: ze blijken van twee volwassenen te zijn en van een kind van 
minder dan twee jaar. Die mensen leefden ongeveer 36 000 jaar geleden. 
In 2011 werd één van hen gescand, aangevuld, driedimensionaal geprint en “opgeknapt”. Deze 
ongelooflijke Spy-mens is nu ... Spyrou! 
 
Duur: de hele dag 
Bijdrage: 16 € 
Afspraak: om 9.50 uur bij Espace de l’Homme de Spy, Route d’Eghezée, 301-303 – 5190 Onoz 
(Jemeppe-sur-Sambre) 
Middagmaal: alleen picknick mogelijk, want er zijn ter plaatse geen eetgelegenheid; we mogen 
wel een lokaal gebruiken 
Zorg voor aan het weer aangepaste kleren en schoenen 
Inschrijving tot 30 maart 
 
Woensdag 19 april om 14.00 uur 
Algemene vergadering met daarna een voordracht over “Carpologie, een benadering van de 
evolutie van menselijke populaties en gemeenschappen” – Museum 
Elke menselijke cultuur functioneert in voortdurende wisselwerking met haar natuurlijke omgeving, 
die haar grondig beïnvloedt en waarin ze op haar beurt sporen achterlaat. Om verdwenen populaties 
te begrijpen moeten we de omgevingen bestuderen die ze ontgonnen en gewijzigd hebben.  
In deze voordracht komt een van de vakgebieden van de archeobotanica aan bod: de carpologie. We 
leren wat dit onderzoek inhoudt (zaden, pollen …)  en hoe het gevoerd en toegepast wordt. Met deze 
wetenschap kunnen we verdwenen milieus en hun evolutie reconstrueren en nagaan hoe de 
verdwenen populaties zich in hun levensonderhoud voorzagen (archeologie van de voeding) en 
welke landbouwtechnieken ze kenden. Al deze thema’s worden met enkele voorbeelden 
verduidelijkt. 
 
Spreekster: Sidonie Preiss, Doctor in de geschiedenis en middeleeuwse beschaving, optie archeologie 
en archeobotanica (specialiteit carpologie) – Eenheid archeo-wetenschappen – KBIN 
 
Na de voordracht heffen we het glas 
 
U ontvangt op tijd de traditionele uitnodiging (u moet zich inschrijven of de volmacht terugsturen). 
Gratis deelname 
Afspraak: hal van het Museum – 13.50 uur 
Inschrijving tot 10 april 
 
Zaterdag 13 mei om 10.00 uur  
De steengroeve van Restaumont in Écaussinnes en het Documentatiecentrum voor de Blauwe 
Steen in Zinnik 
In de groeve van Restaumont werd blauwe steen gewonnen. In de 19de en de 20ste eeuw bracht 
deze “Pierre d’Écaussinnes” rijkdom in de streek. 
Sinds 2004 wordt er niet meer gedolven. Nu blijft er een diepe vijver over, in een landschap met 
hoge wanden en heuvels. Er zijn verschillende biotopen in dit gebied: zandhellingen, kalkkliffen, 
kalklanden, tijdelijke en blijvende moerassen... In dit waardevolle oord komen veel merkwaardige of 
zelfs zeldzame planten en dieren voor. 
Bij de grote kerk bevindt zich het Documentatiecentrum voor de Blauwe Steen. Een boeiende 
verzameling mineralen en fossielen, een archief met documenten van vroeger en nu, foto’s, 
werktuigen ... vertellen ons over het werk in en rond de arduingroeven van de streek van Zinnik. 



 
Rondleiding door Jean-Pierre Vanlaetem, officiële stadsgids van Zinnik 
 
Duur: de hele dag 
Bijdrage: 12 € 
Afspraak ‘s morgens: om 9.50 uur op het Place de l’Église - 7062 Naast (Zinnik) 
Middagmaal: alleen picknick mogelijk 
Afspraak’s middags: om 13.50 uur bij het Centre de Documentation de la Pierre Bleue, Rue de la 
Régence 23 - 7060 Soignies  
Zorg voor aan het weer aangepaste kleren en schoenen 
Inschrijving tot 3 mei 
 
Zondag 18 juin om 10.00 uur  
De planten in ons leven 
Met bijna 2000 plantensoort kent de planten- en proeftuin Jean Massart een onovertroffen 
biodiversiteit. 
Reeds in de oudste menselijke beschavingen gebruikten mensen planten ... In deze tuin staan 
teelgewassen naast hun wilde voorouders en oude variëteiten. Hierbij worden de 
evolutiemechanismen geïllustreerd die aan de grondslag van de plantenteelt liggen. Bovendien 
tonen deze voorbeelden aan dat de traditionele landbouw in de loop van tien millennia 
verbazingwekkend veel plantenrassen heeft voorbracht.  
Vandaag zijn planten nog steeds belangrijk als geneesmiddel. Hier zijn geneeskrachtige planten 
gerangschikt volgens de scheikundige aard van hun belangrijkste actieve bestanddelen. Zo zien we 
welke planten er gebruikt werden, worden of kunnen worden in de hedendaagse of traditionele 
geneeskunde. 
Sinds de steentijd worden aromatische planten gebruikt in de keuken of in parfums. 
 
Duur: 2 uur 
Bijdrage: 8 € - opgelet: niet meer dan 15 deelnemers 
Afspraak: om 9.50 uur aan de Plantentuin Jean Massart - Waversesteenweg 1850 - 1160 
Oudergem 
Inschrijving tot 8 juni 

 


