
 
 
ACTIVITEITENPROGRAMMA 
januari tot juni 2018 
 

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. 
 

 
 
Zondag 21 januari om 10.00 uur   
APENSTREKEN - Museum 
Wij zijn allemaal primaten, maar wat weten we nu precies over deze groep heel boeiende dieren? 
Tijdens ons bezoek maken we kennis met hun buitengewone diversiteit: we leren hoe ze 
evolueerden en hoe ze zich aanpasten, wat ze eten, hoe ze communiceren en hoe complex hun 
samenleving is.  
Vanzelfsprekend besteedt de tentoonstelling veel aandacht aan het behoud van al deze primaten, 
want de meeste zijn heel ernstig bedreigd. Dit is te wijten aan de vernietiging van hun leefwereld, 
aan conflicten met en tussen de mensen, aan ziektes en aan de stroperij voor hun pels en hun vlees. 
Om hun toestand te verbeteren, moeten we bewust zijn over hoe we met die consumptie omgaan. 
Welkom in de wereld van de apen. 
 
Rondleiding in het FR door Benjamin Dujardin, gids van de Educatieve Dienst 
 
Duur: 1.15 uur 
Bijdrage: 16 € - opgelet: niet meer dan 15 deelnemers 
Afspraak: inkomhal van het Museum – 9.50 uur 
Inschrijving tot 12 januari 
 
Zondag 11 februari om 10.00 uur   
De Galerij van de Evolutie, de geschiedenis van het leven - Museum 
Is de giraf een nicht van de kropsla? En is de microbe een verre verwant van de olifant? 
Van waar komen wij? Wat is de oorsprong van de dieren en planten rondom ons? 
Ontdek de fascinerende geschiedenis van het leven met behulp van talrijke stukken uit de collecties 
van het KBIN: 600 fossielen en 400 opgezette dieren, die getuigen van de ontzagwekkende rijkdom, 
schoonheid, complexiteit en diversiteit van het leven. 



Uit de vier miljard jaar durende geschiedenis worden enkele sleutelmomenten belicht: tijdstippen 
waarop levende soorten belangrijke eigenschappen verwierven of waarop er een  cruciale splitsing 
plaatsvond. 
Met deze rondleiding volgen we de geschiedenis van het leven op aarde, vanaf zijn ontstaan tot 
vandaag of morgen …  
 
Rondleiding in het FR door Claire Debever, gewezen gids van de Educatieve Dienst 
 
Duur: 1.15 uur 
Bijdrage: 14 € - opgelet: niet meer dan 15 deelnemers 
Afspraak: inkomhal van het Museum – 9.50 uur 
Inschrijving tot 2 februari 
 
Woensdag 21 februari om 10.00 uur 
Achter de schermen van het Instituut - Museum 
Het Museum kent u beslist, maar weet u dat dit het uitstalraam is van een wetenschappelijke 
instelling? Vraagt u zich af wat er daar gebeurt? 
Loop met ons door gangen en trapzalen, waar het publiek normaal nooit komt en geniet van de 
prachtige architectuur. Ontdek dan het kantoor van een wetenschapper, het atelier van onze 
dierenopzetters en de bewaarplaatsen met hun indrukwekkende collecties.  
Hier wordt het u duidelijk dat het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen een 
onvermoede rijkdom herbergt ... 
 
Rondleiding door Jeroen Venderickx, gids ‘achter de schermen’ van de Educatieve Dienst en desk 
editor van het ‘European Journal of Taxonomy’ op het KBIN 
 
Duur: 1.15 uur 
Bijdrage: 14 € - opgelet: niet meer dan 12 deelnemers 
Afspraak: inkomhal van het Museum – 9.50 uur 
Daar bij deze rondleiding veel trappen en nauwe gangen genomen moeten worden, is ze niet 
geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. 
Inschrijving tot 14 februari 
 
Zaterdag 17 maart om 10.30 uur  
Oceania, reizen in het onmetelijke 
Oceanië roept in het westerse collectieve geheugen nog steeds de grote ontdekkingsreizen en het 
onbekende op. 
Deze tentoonstelling neemt ons mee op reis doorheen de Stille Oceaan in het spoor van de 18de-
eeuwse ontdekkingsreizigers. Wij gaan op zoek naar de prachtige kunstuitingen die ze toen 
ontmoetten, met duiding door etnografen en archeologen die de culturele achtergrond van dit 
werelddeel doorvorsen.  
Maar niet alleen deze ontdekkingsreizen komen aan bod, ook de rijke collecties rond Oceanië worden 
in de kijker gezet: meer dan 200 voorwerpen uit Nieuw-Zeeland, Melanesië, Micronesië, Polynesië, 
Hawaï en het Paaseiland, naast oude kaarten, globes, archieven en modellen van boten. 
Er staat ook een reconstructie van het dek van de Mercator: ontdek hier de geschiedenis van zijn 
voorlopers uit een tijdperk waarin de zeevaarders onovertroffen uitdagingen aangingen. 
 
Duur: 1.30 uur 
Bijdrage: 20 € - opgelet: niet meer dan 15 deelnemers 
Afspraak: Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel – 10.20 uur 
Inschrijving tot 26 februari 



 
Dinsdag 27 maart om 14.00 uur 
Composteren: ecologisch en heel goed voor de tuin 
Deze activiteit speelt zich af rond afvalproblematiek: we leren afval sorteren en composteren. 
 
Duur: 1.30 uur 
Bijdrage: 6 € - opgelet: niet meer dan 15 deelnemers 
Afspraak: Boerderij van het Maximilaanpark, Schipperijkaai 2, 1000 Brussel – 13.50 uur 
Inschrijving tot 20 maart 
 
Woensdag 25 april om 13.30 uur 
Algemene vergadering met daarna een voordracht over “Gesteenten en marmersoorten” - 
Museum 
Aan de hand een originele diashow ontdekken we allerlei Belgische en Europese soorten marmer, 
natuursteen en ander materiaal die gebruikt werden in de zalen en werkruimtes van het Museum en 
in gebouwen in de buurt (Leopoldswijk en Europese wijk). 
 
Voordracht in het FR door Jean-Michel Bragard, gids-geoloog van de Educatieve Dienst  
 
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 – 13.20 uur 
Inschrijving tot 16 april 
 
Zondag 27 mei om 10.00 uur  
De vallei van de Neerpedebeek: een landschap om te koesteren 
De Neerpedebeek ontspringt in Sint-Martens-Lennik en stroomt bij het gehucht Vlazendaal 
Anderlecht binnen. Na de grote ring van Brussel volgt ze hun hele reeks vijvers, waarna ze onder de 
grond duikt en ter hoogte van Klein Eiland in de Zenne uitmondt. Hoewel de benedenloop volledig 
verstedelijkt is, vormt de bovenloop nog steeds een landelijke vallei die zo typisch is voor het 
Pajottenland.  
De vallei van de Neerpedebeek is een van de verrassendste landschappen van het Brusselse Gewest: 
onder de rook van Brussel vindt u hier nog rustige parken en velden. 
 
Natuurwandeling met Guillaume de Wouter, gids bij de vzw Coördinatie Zenne 
 
Duur: 2 uur 
Bijdrage: 10 € 
Afspraak: wordt later meegedeeld – 9.50 uur 
Heel gemakkelijke wandeling van ca. 5 km 
Inschrijving tot 18 mei 
 
Zondag 17 juni om 9.30 uur  
Het Park van Mariemont, een van de mooiste arboreta van België 
De hele dag spenderen we aan de ontdekking van de geschiedenis van het domein en aan de bomen 
en planten die er groeien. Het Park van Mariemont bezit de grootste bomenverzameling van 
Henegouwen, met wel 2434 verschillende planten, waaronder een zeventigtal merkwaardige bomen 
en dertig die als de dikste van hun soort in België geboekstaafd staan. Het is ook een vogelreservaat. 



Maar we kunnen ook een prachtige collectie beelden bewonderen van bekende beeldhouwers zoals 
Rodin of Constantin Meunier, naast de resten van enkele kastelen. Ook steken we wat op over de 
landschapsarchitectuur door de eeuwen heen. 
 
Rondwandeling met Brigitte Dupont, landbouwingenieur, specialisatie tuinbouw, animatrice bij de 
natuurvereniging Défi Nature 
 
Duur: van 9.30 uur tot ongeveer 16.00 uur 
Bijdrage: 16 € - opgelet: niet meer dan 15 deelnemers 
Afspraak: Morlanwelz (afspraakpunt wordt later meegedeeld) – 9.20 uur 
Middagmaal: picknick of lunchen in de brasserie van het Museum van Mariemont 
Gemakkelijke rondwandeling – zorg voor aan het weer aangepaste kleren en schoenen, 
verrekijker … 
Inschrijving tot 9 juni 


