
 
 
ACTIVITEITENPROGRAMMA 
september tot december 2019 
 

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 verplicht per telefoon op 02/6274398 of per e-mail naar vrienden@naturalsciences.be 
Alleen de betaling maakt uw inschrijving geldig. 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. 
 

Indien u verhinderd bent om naar een activiteit te komen, vragen wij u zo vlug mogelijk te bellen naar 
het secretariaat op nummer 02 627 43 98 of hierover een e-mail te sturen.  

Indien u op de dag van de activiteit te laat zal zijn of moeilijk de afspraakplaats kan bereiken, dan belt 
u naar nummer 0472 41 95 45 zodat de groep niet vergeefs moet wachten. 
 

 

Zondag 15 september 2019 om 9.30 uur  
De wondere wereld der zwammen 
Nu de herfst in het land is, verandert het landschap: de bladeren krijgen prachtige kleuren en vallen 
af, het wordt vochtiger … en veel paddenstoelen steken hun kop op. 
Zwammen hebben ons altijd geboeid door hun bijzondere vormen, hun kleurenrijkdom en vooral hun 
giftigheid!  
We gaan ze opzoeken, nauwlettend observeren en kijken naar de kenmerken waarmee we ze kunnen 
determineren.  Naargelang de soorten die we tegenkomen, maken we kennis met allerlei facetten 
van dit veel te vaak verwaarloosde rijk. Zwammen zijn onbetwistbaar nuttig, maar ze zijn niet altijd 
betrouwbaar. 
 
Wandeling onder leiding van Bruno Verhelpen, mycoloog bij het Antigifcentrum, fervent planten- en 
vogelkenner.  
 
Duur: ca. 3 uur  
Bijdrage: 12 € per deelnemer  
Afspraak: Leopold Wienerplein – 1170 Watermaal-Bosvoorde – aan de halte van tram 9 – 09.20 uur 
Gemakkelijke wandeling van ongeveer 2 km. 
Draag wandelschoenen en aan het weer aangepaste kleren.  
 
Inschrijvingen tot 9 september 
 
Dinsdag 24 september 2019 om 10.00 uur  



Het ontstaan van de krokodillen – Museum 
In de Galerij van de Evolutie en die van de Dinosauriërs stelt onze paleontoloog de prachtige en 
uitzonderlijk goed bewaarde krokodillen uit Messel, Leval en Bernissart voor. Daarna neemt hij ons 
mee naar de lokalen van de dienst Paleontologie mee, waar hij vertelt over de oorsprong van de 
krokodilachtigen en hun drie huidige families (krokodillen, alligators en gavialen). 
 
Activiteit door Thierry Smith, wetenschapper bij het onderzoeksprogramma ‘Evolutie van de 
Paleobiosfeer’ op het KBIN. 
 
Wie wenst kan met ons samen eten bij ‘Refresh Brussels’ – Scepterstraat 39, 1050 Brussel. In dit 
sociaal wijkrestaurant kan u genieten van met de beste streekproducten gemaakte heerlijke 
gerechten. Iedereen betaalt voor zichzelf. 
 
Duur: ca. 1.15 uur 
Bijdrage: 5 € per deelnemer – niet meer dan 15 deelnemers! 
Afspraak: Inkomhal van het Museum – 09.50 uur 
Inschrijvingen tot 13 september (zeg ons vooraf of u mee komt eten) 
 
 
Zondag 06 oktober 2019 om 10.00 uur  
Thuin, een pittoreske stad met cultuur en natuur   
’s Morgens beginnen we met de benedenstad, waar aan het begin van de 20e eeuw meer dan 1100 
families van de binnenvaart leefden! In de bovenstad bewonderen we het prachtige vernieuwde 
stadsplein, waarboven het trotse belfort uittorent, dat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco staat. 
Daarna gaan we door de middeleeuwse kern, met zijn geplaveide steegjes en zijn stadswallen, tot in 
de beroemde Hangende Tuinen, die erkend zijn als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. We wandelen 
ook tussen de beuken en haagbeuken van het ‘Bois du Grand Bon Dieu’. 
We sluiten onze dag met een van de mooiste watergebieden van Wallonië: de moerassen van La 
Buissière. Dit natuurreservaat omvat rivieroevers, rietvelden en draslanden en is van groot 
ornithologisch belang. Daar komen immers vrij zeldzame vogels voor: dodaars, slobeend, waterral, 
blauwborst, watersnip … Bovendien huist er een reigerkolonie met 75 nesten en grazen er paarden 
uit de Camarque.  
 
Rondleiding door Gautier Ory, naturgids bij de vzw Défi Nature. 
 
Duur: van 10.00 uur tot rond 16.00 uur 
Bijdrage: 18 € per deelnemer 
Afspraak: plaats wordt later meegedeeld 
Maaltijd: picknick verplicht 
Vrij gemakkelijke wandeling – Zorg voor aan het weer aangepaste kleren en schoenen, een 
verrekijker … 
Inschrijvingen tot 30 september  
 
 
Woensdag 16 oktober 2019 – het precieze tijdstip wordt nog meegedeeld 
Inhuldiging van de tentoonstelling ‘Antarctica’ - Museum 
Niet zomaar een tentoonstelling … een volslagen nieuwe expeditie naar een oase vol leven. 
Antarctica is een ware ode aan de biodiversiteit aan de zuidpool en aan de bescherming ervan. De 
prachtige beelden getuigen van de rijkdom maar ook van de kwetsbaarheid van dit buitengewone 
natuurgebied. Door hun onovertroffen wetenschappelijke en artistieke kwaliteit laten ze niemand 
onbewogen. 
 



U bezoekt de tentoonstelling op eigen houtje! 
U krijgt een persoonlijke uitnodiging. De deelname is gratis, maar u moet zich inschrijven.  
 
 
Donderdag 7 november 2019 om 10.00 uur 
Klimaatsverandering - Museum 
Xavier Desmit, een van onze oceanografen, geeft een uiteenzetting over klimaatsverandering vanuit 
het standpunt van een wetenschapper. Hij legt de werking uit van de Aarde, de atmosfeer, de 
oceanen, de levenscycli …, vertelt ook over de invloed van het klimaat op het leven en beantwoordt 
vanzelfsprekend al uw vragen. 
 
Voordracht door Xavier Desmit, onderzoeker bij de ‘Beheerseenheid van het Mathematisch Model van 
de Noordzee’ van het KBIN. 
 
Wie wenst kan met ons samen eten bij ‘Il Sorriso’, Generaal Lemanlaan 44, 1040 Brussel. Iedereen 
betaalt voor zichzelf.  
 
Duur: ca. 1.15 uur 
Bijdrage: 5 € per deelnemer 
Afspraak: Inkomhal van het Museum – 09.50 uur 
Inschrijvingen tot 4 november (zeg ons vooraf of u mee komt eten) 
 
 
Zondag 24 november 2019 om 10.00 uur 
Langs het water in het dal van het Rood Klooster 
Het uitgesproken reliëf, de vijvers, de moerassen, het bos maken van het Rood Klooster een heerlijk 
gebied, waarin natuurlijke en halfnatuurlijke zones elkaar opvolgen. Door die diversiteit is het dan 
ook van groot ecologisch en landschappelijk belang. 
We wandelen langs de Roodkloosterbeek, die haar naam dankt aan een priorij die meer dan zes 
eeuwen geleden door monniken gesticht werd. Met veel geduld brachten die deze vochtige vallei in 
het Zoniënwoud in ontginning. Dit prachtige architecturaal, landschappelijk en natuurlijk waardevol 
landschap maakt deel uit van het Europese netwerk Natura 2000. 
 
Rondleiding door Guillaume De Wouter, gids bij de vzw Coördinatie Zenne 
 
Duur: 2.00 uur 
Bijdrage: 10 € per deelnemer 
Afspraak: Ingang van het Bergojepark (op het kruispunt van de J. Bassemstraat en de P. 
Verheyleweghenlaan) – 9.50 uur 
Inschrijvingen tot 18 november 
 
 
Donderdag 5 december tot 10.00 uur 
Achter de schermen van het Instituut - Museum 
In onze verzameling ‘recente invertebraten’ steken meer dan 15 miljoen exemplaren en weefsels van 
nu levende of tijdens het kwartair uitgestorven soorten.  
De prachtige Dautzenbergcollectie is een van onze schatten die voor het publiek verborgen blijven. 
Deze schelpenverzamelingen en bijhorende bibliotheek behoren tot de belangrijkste op dit gebied en 
tonen wat voor prachtig werk een gepassioneerd liefhebber kan verrichten. 



Maar ook andere bescheidener voorbeelden spreken tot de verbeelding: in onze rijke geologische 
verzamelingen zullen pyrietkristallen, door Horta verzamelde bouwstenen en een versteende bliksem 
u verbluffen.  

(*) De Belgische amateur-schelpenkenner Philippe Dautzenberg (1849-1935) onderzocht en 
verzamelde schelpdieren. Zo bracht hij bijna 8000 gespecialiseerde publicaties en vooral 4,5 miljoen 
schelpen bijeen, die hij zelf zocht, kocht of met andere liefhebbers ruilde. In 1929 schonk hij die aan 
het Museum, dat nu de op twee na grootste schelpenverzameling ter wereld bezit! 

Rondleiding door Jeroen Venderickx, gids ‘achter de schermen’ van de Educatieve Dienst en desk 
editor van het ‘European Journal of Taxonomy’ op het KBIN. 
 
Hij volgt hetzelfde parcours als dat wat op 20 maart 2019 gepland was. 
 
Duur: 1.15 uur 
Bijdrage: 14 € - niet meer dan 12 deelnemers   
Afspraak: Inkomhal van het Museum – 09.50 uur 
Helaas kunnen mensen met beperkte mobiliteit dit parcours niet volgen. 
Inschrijvingen tot 28 november  
 
 
Zondag 15 december 2019 om 10h30  
‘De Brusselse fabels van Joske Maelbeek’ - Museum  
Sinds enkele jaren schrijft Dominique Dognié, beter bekend onder zijn schuilnaam ‘Joske Maelbeek’, 
fabels waarmee hij de dwarskoppige aard van de Brusselaar en zijn taal in ere houdt.  
Uit de gemeentelijke bibliotheek van Sint-Joost, waarvan hij sinds 1989 aan het hoofd staat, plukt en 
bewerkt hij verzen, waarbij hij zich inspireert op zijn voorgangers Jean Van Osta, geestelijke vader van 
Jef Kazak, en Virgile, de schrijver van stukjes en fabels schreef in het teloorgegane bekende tijdschrift 
‘Pourquoi Pas’, die onder andere de fabels van La Fontaine in het Brussels vertaalde.  
Joske zal met plezier enkele van zijn ‘foebelkes’ voorlezen. 
Presentatie: Joske Maelbeek  
 
Duur: ca. 1.30 uur 
Bijdrage: 10 € per deelnemer 
Afspraak: Inkomhal van het Museum – 10.20 uur 
Nadien heffen we samen het glas. 
Inschrijvingen tot 6 december 
 
 


