
ACTIVITEITENPROGRAMMA 
september tot december 2016 
 

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 11 september 2016 om 10.00 uur 
Rondleiding in het Poelbos en in het moeras van Jette 
Het Poelbos werd oorspronkelijk aangeplant door de monniken van de abdij van Dielegem op de 
grond van een verlaten kalksteengroeve. Ze hadden ze in de middeleeuwen ontgonnen en zo het 
opvallende reliëf veroorzaakt, met een dal waar talrijke bronnen een beekje, een plas en een 
voeden, allemaal schuilplaatsen voor amfibieën. 
Op de hellingen en de hoogte van het Poelbos bevindt zich een bos met inheemse soorten. Op het in 
onbruik geraakte terrein ontstonden er allerlei biotopen: een beukenbosje, een bosje met essen en 
esdoorns en een vochtig bosje met elzen en populieren. Hier voelen vogels zich thuis: meer dan 45 
soorten bouwen hier hun nest. Ook amfibieën en reptielen, waaronder de ringslang, werden hier 
waargenomen.  
Het moeras van Jette was totaal verknoeid door een rioolwatercollector, maar is nu hersteld bij de 
aanleg van het gewestelijke Koning Boudewijnpark. Er zijn heel uiteenlopende milieus te zien: 
waterpartijen, rietkragen en wilgenbosjes. 
Met zijn opmerkelijke diversiteit is het Poelbos ontegensprekelijk een “groen-blauwe corridor”. Maar 
het bereikte evenwicht is broos. Tijdens de wandeling vernemen we dan ook veel over de gevaren 
die het natuurreservaat bedreigen en over de maatregelen die de biodiversiteit moeten garanderen. 
 
De rondleiding wordt verzorgd door Jean Rommes, lid van de Commission de l'Environnement de 
Bruxelles-Ouest en gids van Natagora. 
 
Duur: 2 uren 
Bijdrage: 10 €/deelnemer 
Afspraak: om 9.50 uur aan de ingang van het natuurreservaat Poelbos, Laarbeeklaan 112 – 1090 
Jette (tegenover de eindhalte UZ Brussel van bussen 13, 14 en 53). 
Zorg voor waterdichte schoenen of laarzen. 
Inschrijving tot 29 augustus 
 
Woensdag 28 september 2016 om 14.00 uur  
“Mineralen thuis” - Museum 
We ontdekken welke natuurlijke minerale stoffen we in en op onze bodem vinden en hebben leren 
gebruiken in de loop van onze geschiedenis en zelfs tijdens de prehistorie. 
Op een totaal nieuwe manier leren we hier onze “huismineralen” kennen. We gebruiken immers het 
“Mineralenhuisje”, een driedimensionaal model met zes kamers, waarin miniatuurversies van 



alledaagse voorwerpen met die mineralen in verband worden gebracht. 
Er zijn immers overal in huis mineralen: in tandpasta en potloodstift, maar ook in een lucifer, een 
kwartshorloge en een smartphone. 
 
Voorstelling door Jean-Michel Bragard, animator-geoloog op de Educatieve Dienst 
 
Duur:2h00 
Bijdrage: 12 €/deelnemer – opgelet: hoogstens 15 deelnemers! 
Afspraak: om 13.50 uur in de inkomhal van het Museum 
Inschrijving tot 9 september 
 
Donderdag 6 oktober 2016 tot 17.30 uur 
Vernissage van de tijdelijke tentoonstelling “Gif” – Museum 
 
Spinnen, schorpioenen, duizendpoten, slangen, kikkers, padden ...: in de tentoonstelling “Gif” zijn 
levend EN giftig. 
Hun gif doodt, verlamt of is pijnlijk, maar kan ook genezen. Ze prikke(le)n alleszins... je 
nieuwsgierigheid! 
 
U bezoekt de tentoonstelling op eigen houtje! 
U krijgt een persoonlijke uitnodiging, maar u moet zich inschrijven. 
Gratis deelname. 
 
Zondag 23 oktober 2016 om 10.00 uur  
Préhistomuseum van Ramioul  
In de grot van Ramioul, midden in het bos, bevindt zich het Préhistomuseum, een van de grootste 
Europese musea over de prehistorie. 
We reizen door de drie belangrijkste dimensies van de prehistorie: erfgoed, wetenschap en natuur. 
Hiervoor dringen we grot binnen, luisteren we naar ongewone anekdotes en naar getuigenissen van 
archeologen, bekijken we het beste uit de prehistorische collecties van Wallonië, bezoeken we de 
collecties, bewonderen we reconstructies van prehistorische mensen ...  
 
Duur: een hele dag  
Bijdrage: 20 €/deelnemer – opgelet: hoogstens 20 deelnemers! 
Afspraak: om 9.50 uur in de rue de la Grotte 128 – 4400 Flémalle 
Middagmaal naar keuze:  
-  u brengt uw picknick mee 
-  u eet in het zelfbedieningsrestaurant “Archéobistrot”: pre(historische) schotel 
-  u geniet in het “Archéorestaurant” van heerlijke gerechten uit verschillende belangrijke 

tijdperken: breng, indien u voor deze optie kiest, het secretariaat op de hoogte, want voor het 
restaurant is een reservering verplicht. 

Uitzonderlijk inschrijving tot 19 oktober 
 
Vrijdag 25 november 2016 om 10.00 uur 
“Allemaal beentjes - Dierenresten in de archeologie: van opgraving tot interpretatie” - Museum 
Op een archeologische werf komen allerlei getuigenissen van het leven van onze voorouders aan het 
licht. We denken hierbij al vlug aan scherven aardewerk of muntstukken, maar vergeten vaak dat er 
ook dierenresten bij zijn. Toch vinden de archeologen veel van die resten, waarmee ze verschillende 
aspecten van het leven van de mensen van vroeger kunnen oproepen, zoals hun verhouding met hun 
omgeving of het benutten van dieren. 
Bij deze voordracht komen de abdij van Clairefontaine en het kasteel van Logne in Vieuxville aan bod. 



 
Voordracht door Quentin Goffette, archeozoöloog op het KBIN 
 
Duur: 1uur 
Bijdrage: 5 €/deelnemer – opgelet: hoogstens 15 deelnemers! 
Afspraak: om 9.50 in de inkomhal van het Museum 
Inschrijving tot 14 november 
 
Woensdag 14 december 2016 om 14.00 uur 
“Fossielen en de geschiedenis van het leven” - Museum 
Na een bezoekje aan onze “Schelpenzaal” en na een origineel spel, waarbij u verschillende 
exemplaren determineert (ammonieten, belemnieten, brachiopoden, koralen, haaientanden ...) 
hebben fossielen voor u geen geheimen meer! Nu hoeft u alleen nog maar het paleomilieu en hun 
paleografie (microfossielen, allerlei sporen ...) te reconstrueren tijdens een verrassende 
paleontologische zoektocht naar onze fossielen die behoren tot de “Masterpieces” van het Museum, 
om zo de geschiedenis van het leven op Aarde te begrijpen. 
 
Voorstelling door Jean-Michel Bragard, animator-geoloog op de Educatieve Dienst 
 
Duur:2h30 
Bijdrage: 12 €/deelnemer – opgelet: hoogstens 15 deelnemers! 
Afspraak: om 13.50 uur in de inkomhal van het Museum 
Na de voorstelling drinken we samen een glas. 
Inschrijving tot 1 december 

 


