
 

 
ACTIVITEITENPROGRAMMA 
september tot december 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 9 september om 10.00 uur  
Het Leopoldspark: een openluchtarchitectuurmuseum   
In de Maalbeekvallei ligt het Leopoldspark, dat zijn naam in 1880 kreeg en helemaal anders is dan de 
andere groene zones in het Brusselse Gewest. Verschillende sporen in het park tonen dat het eerst een 
mondaine ontspanningsruimte was, maar dat later ook de wetenschap er intrek nam. Waarom staan er 
zoveel gebouwen? Een indeling in drie periodes maakt alles duidelijk: van 1850 tot 1870 wordt de buurt 
van de Luxemburgstraat verkaveld en een dieren- en plantentuin aangelegd; in 1891 opent het Museum 
voor Natuurwetenschappen er zijn deuren; van 1892 tot 1904 wordt er een ‘Wetenschapswijk’ opgericht 
met steun van de mecenassen Raoul Waroqué, de gebroeders Solvay en Paul Héger. Hierbij werden de 
Instituten voor Fysiologie, Hygiëne, Anatomie en Sociologie gebouwd, alsook een handelsschool. 
Meer dan vijftig bomen van het Leopoldpark staan op de lijst van merkwaardige bomen van het Brusselse 
Gewest: essen, esdoorns … maar ook een Oosterse plataan en een prachtige paardenkastanje. 
 
Rondleiding door Claire Debever, voormalige gids bij de Educatieve Dienst van het KBIN 
Duur: 1.15 uur 
Bijdrage: 8 €/deelnemer 
Afspraak: om 9.50 uur bij de Iguanodon vóór het Museum. 
Inschrijving tot 3 september 
 
Dinsdag 18 september 2018 om 13.30 uur 
Gesteenten en mineralen - Museum 
Op een originele en actieve manier ontdekken we allerlei soorten Belgisch en Europees marmer, 
natuursteen en ander bouwmateriaal. We laten ons verrassen op een tocht door enkele museumzalen, 
door enkele ruimtes achter de schermen van het instituut en in de buurt (Leopoldswijk en Europese 
gebouwen). 
U hanteert ondertussen allerlei stukken al dan niet bewerkte natuursteen, waardoor u beter beseft welke 
mineralen en fossielen ze bevatten. Daarna reconstrueren we de geschiedenis van sierstenen in al haar 
aspecten, vanaf de ontdekking in de natuur (groeves, mijngangen ...) tot het gebruik ervan in oude of 
moderne architectuur, waarbij we even stilstaan bij breuksteen, gehouwen steen en allerlei 



“marmersoorten”.  
U zult dan bijna alles weten over rood en zwart Belgisch marmer, over ruwe, gehouwen, gebeitelde, 
gevlamde, gebouchardeerde en gepolijste blauwe steen, over marmersoorten uit de streek van Boulogne, 
over Bretons graniet en natuurlijk over het wereldberoemde marmer van Carrara!     
 
Animatie door Jean-Michel Bragard, geoloog-gids bij de Educatieve Dienst 
Duur: 2.30 uur 
Bijdrage: 12 €/deelnemer - opgelet: hoogstens 15 deelnemers 
Afspraak: om 13.20 uur in de inkomhal van het Museum 
Inschrijving tot 10 september 
 
Zondag 7 oktober 2018 om 9.30 uur  
Aan de oevers van de Samber   
’s Morgens trekken we naar het hart van het bosreservaat van Landelies en ontdekken welke schatten de 
natuur voor ons in petto heeft. Dit reservaat bevindt zich op een steile helling van de Sambervallei en 
westen van Charleroi. Het bosbestand is er heel gevarieerd.  
Talrijke vogels voelen er zich thuis: verschillende dag- en nachtroofvogels vliegen er voorbij of planten er 
zich voor. 
Na de lunch bij de abdij van Aulne wandelen we op de jaagpaden langs de Samber en leren er over de 
natuur van de rivier, zijn geschiedenis, zijn economische en ecologische betekenis. 
 
Rondleiding door Pierre Patiny, natuurgids  
Duur: van 9.30 tot omstreeks 16.00 uur  
Bijdrage: 18 €/deelnemer - opgelet: hoogstens 15 deelnemers  
Afspraak: om 9.20 uur in Landelies (de precieze plek verneemt u later van ons) 
Middagmaal: picknick of in een restaurant bij de abdij van Aulne 
Geen bijzonder moeilijke wandeling van ongeveer 6 km  
Draag kleren en schoenen die aangepast zijn aan het weer en breng een verrekijker mee 
Inschrijving tot 28 september 
 
Woensdag 17 oktober 2018 – tijdstip te bevestigen 
Opening van de nieuwe tijdelijke tentoonstelling ‘Teddy & Beer’ – Museum 
Deze tentoonstelling laat de echte wilde dieren zien die we kennen als troeteldieren, boekenhelden en 
stripfiguren uit onze kindertijd. 
Wie zijn de beren? Wanneer zijn ze ontstaan? Leefden er in België? Eten ze alleen maar honing? Zijn ze echt 
zo lomp? Waar en hoe leven ze? Worden ze bedreigd? Is de yeti een beer? 
Opgezette exemplaren, fossielen, multimedia, filmpjes, interactieve installaties, 3D-reconstructies en zeker 
ook de knuffelberen helpen u deze boeiende zoolgangers beter te leren kennen.  
 
U bezoekt de tentoonstelling op eigen houtje! 
U krijgt een persoonlijke uitnodiging.  
De deelname is gratis, maar u moet zich inschrijven.  
 
Woensdag 24 oktober om 10.00 uur 
Taxidermist: een beroep in voortdurende evolutie – Museum 

Dode dieren er weer levend laten uitzien: dat is het werk van de dierenopzetten of taxidermist.  

Christophe De Mey, onze dierenopzetter, werkt vooral voor de wetenschappelijke collecties. Hij zet zoveel 
mogelijk dieren op, van alle mogelijke soorten. De opgezette dieren komen dan in de bewaarplaatsen, 
zodat wetenschappers ze zelfs na tientallen jaren nog kunnen bestuderen, morfologische analyses 
uitvoeren of DNA-onderzoek verrichten. 



Voor je een dier ‘nieuw leven inblaast’, moet je de huid met scalpel en schaar afnemen en zoveel mogelijk 
vlees afnemen, zodat het niet gaat rotten. Daarna stop je het exemplaar in een looibad. Je wast het en 
dompelt het in verdunde alcohol. Dan moet het in de droger, samen met houtsplinters die het proces 
versnellen. Nu kan Christoph zijn talenten als bioloog en kunstenaar laten gelden: op basis van de 
afmetingen van het dier, de verhouding tussen de spieren en de gewenste houding maakt hij een 
structuur, de ‘body’, vaak in polystyreen, waarop hij de huid terugplaatst. Dit doet hij nog altijd met de 
hand, maar er worden al testen gedaan 3D-printers. Dit oeroude beroep evolueert dus voortdurend.  

Demonstratie door Christophe De Mey, taxidermist op het KBIN 
Duur: 1uur 
Bijdrage: 5 €/deelnemer - opgelet: hoogstens 15 deelnemers 
Afspraak: om 9.50 uur aan de Belgische Geologische Dienst – Jennerstraat 13, 1000 Brussel 
Inschrijving tot 17 oktober 
 
Zondag 25 november 2018 om 10.00 uur  
‘Teddy & Beer’ - Museum 
Als kind had u waarschijnlijk een knuffelbeer, maar kent u de echte beren wel? 
De tentoonstelling schetst hun evolutie vanaf de beren die 35 miljoen jaar geleden in Azië voorkwamen, via 
de holenbeer die 15 000 jaar geleden in Europa opdook, tot de acht huidige soorten. Ze pluist ook hun 
levenswijze uit: Wie zijn ze? Waar leven ze? Welke kenmerken hebben ze? Hoe bewegen ze zich voort? Wat 
eten ze? Hoe brengen ze de winter door?...   
We leren ook over de complexe relaties tussen mens en beer. Naargelang de streek of de tijdsgeest werden 
deze zoolgangers bewonderd, gevreesd, bespot en als kermisattractie belachelijk gemaakt. Nu zijn alle 
beren overal beschermd, maar zes soorten dreigen uit te sterven. Zullen er morgen nog alleen maar 
teddybeertjes bestaan?  
 
Gids: Gérard Cobut, hoofd van de Dienst Tentoonstellingen van het KBIN, commissaris van de 
tentoonstelling. 
Duur: 1.15 uur 
Bijdrage: 16 €/deelnemer – opgelet: hoogstens 15 deelnemers 
Afspraak: om 9.50 uur in de inkomhal van het Museum 
Inschrijving tot 16 november 
 
Zondag 9 december 2018 om 10.00 uur 
‘De voorstelling van nul’: een filosofisch a priori’ - Museum 
1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9… Hoe komen ze daar nu op? Dat spreekt toch vanzelf? Maar verder? En welke term 
ontbreekt er deze reeks? 10? Neen, want dat is geen cijfer, maar een getal dat samengesteld is uit een 1 in 
het vak van de tientallen en 0 in het vak van de eenheden. Dan blijft er nog nul …  
Wat is ‘nul’? We zeggen al vlug ‘niets’. Dat is wel waar, maar bij 10, 100 of 1037 wordt de 0 wel iets, want 
hij zorgt ervoor dat de 1 tien, honderd of duizend waard is … en dat is niet niets! We geraken er dus niet zo 
makkelijk mee weg!  
Voor onze Grieks-Latijnse en christelijke beschaving is ‘één’ wat bestaat: nul heeft dus geen belang en staat 
voor de verafschuwde chaos. Daarentegen neemt de hindoefilosofie de begrippen leegte en oneindigheid 
op harmonieuze wijze op. Ze ziet de kosmos als een zich oneindig uitstrekkend universum, met nul als een 
zelfstandig getal dat een revolutionair idee voorstelt: er is een ‘niets’ – ‘niets bestaat’: dit vormt de basis 
van de wiskunde met nul en oneindig. 
 
Voorstelling: Jean-Jacques De Gheyndt 
Duur: 2.00 uur 
Bijdrage: 12 €/deelnemer 
Afspraak: om 9.50 uur in de inkomhal van het Museum 
Na de voordracht heffen we samen het glas 
Inschrijving tot 3 december 


