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Inleiding 

Persconferentie Nacht van de Onderzoekers 
woensdag 14 september 2011 ‐ Koninklijke Musea 

voor Schone Kunsten van België 
                   

             
 

Context: 
 
De Nacht van de Onderzoekers is een initiatief van de Europese Commissie dat dateert van 2005 en dat in het 
kader van de actie "Researchers in Europe" past. Het is een zogenoemde Marie Curie‐actie waarvoor de 
Europese Commissie jaarlijks 4 miljoen euro uittrekt.  
 
De Nacht van de Onderzoekers vindt elk jaar plaats op de vierde vrijdag van september. Aan de editie 2011 
nemen 32 landen en 320 steden deel. Sinds 2006 coördineert het Federaal Wetenschapsbeleid de Belgische 
editie.  
 
Die actie heeft als doel de wetenschap te promoten, inzonderheid bij de jongeren. Daartoe wordt zij in al haar 
vormen op ludieke wijze gepresenteerd, waarbij ontmoetingen met onderzoekers op het programma staan. 
 
 

Financiering: 
 
Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) heeft via de DWTI een project voorgelegd aan de Commissie 
(Research Executive Agency) en heeft 70 000 euro gekregen (5 000 euro meer dan verleden jaar). Bij dat 
bedrag voegt het Federaal Wetenschapsbeleid 30 000 euro toe uit zijn budget en het FNRS  12 000 euro. De 
Belgische editie van de Nacht van de Onderzoekers die door het Federaal Wetenschapsbeleid wordt 
gecoördineerd (BELSPO), kost in totaal dus 112 000 euro. 
 
 

Partners: 
 
Behalve de Europese Commissie, het FNRS en de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie 
(DWTI) die enkel financieel of administratief bijdragen, nemen 12 partners deel aan het project, te weten:  
 
‐ het Federaal Wetenschapsbeleid ‐ BELSPO (coördinatie van het project) 
‐ het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK 
‐ het Planetarium (Koninklijke Sterrenwacht van België) 
‐ de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
‐ het Koninklijk Museum voor Midden‐Afrika 
‐ de Nationale Plantentuin 
‐ de Vrije Universiteit Brussel 
‐ de Universiteit Antwerpen 
‐ de Université catholique de Louvain 
‐ de Université de Liège 
‐ Technopolis 
‐ Research in Brussels  
 
 
 
 



 

4/18 | P a g i n a  
 

Plaats en tijdstip: 
 

De Nacht van de Onderzoekers 2011 vindt op vijf plaatsen in Brussel en Wallonië plaats, van 18 tot 23 uur: 
 
‐ Brussel:  
 

 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
  Planetarium 
 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 

 
‐ Wallonië:  
 

 Ferme du Biéreau in Louvain‐la‐Neuve 
 Institut de Zoologie de l’Université de Liège 

 
 

Scholen: 
 

Scholen zijn 's namiddags welkom (enkel na reservering). Hierna de lijst van de plaatsen en de uurregelingen 
(terug te vinden op de website en in het persdossier): 
 
‐ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België: 
Leeftijdscategorie: leerlingen van het secundair onderwijs 
Openingstijd: van 14 tot 17 uur 
 
‐ Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium: 
Leeftijdscategorie:  leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs 
Openingstijd: van 13 tot 17 uur 
 
‐ Planetarium: 
Leeftijdscategorie: leerlingen van het primair en secundair onderwijs 
Openingstijd: van 14 tot 17 uur 
 
‐ Institut de Zoologie – Université de Liège: 
Leeftijdscategorie: leerlingen van het primair en secundair onderwijs 
Openingstijd: van 13.30 tot 16 uur 
 
 

Thema: 
 
De partners van de Belgische editie 2011 hebben gekozen voor de band tussen wetenschap en kunst. Dat is 
een zeer goede keuze omdat hieraan heel wat zeer verschillende actoren  kunnen deelnemen (musea, 
wetenschappelijke instellingen...). Die tweevoudige benadering maakt het bovendien mogelijk twee 
doelpublieken te kruisen: personen die aangetrokken worden door het artistieke aspect wordt 
wetenschappelijke onderwerpen aangereikt, terwijl personen die de wetenschap aantrekkelijk vinden 
kunstwerken kunnen ontdekken. 
 
Kunst en wetenschap zijn op vele gebieden nauw aan elkaar verbonden: 
 
‐ sommige vakgebieden , zoals  architectuur en archeologie bijvoorbeeld, strekken zich over beide gebieden uit 
‐ de wetenschap produceert beelden van artistieke waarde: astronomische foto's, met de microscoop 
getrokken foto's, ... 
‐ de wetenschap kan ook ten dienste van de kunst worden gesteld, bijvoorbeeld bij het restaureren, dateren of 
voor echt verklaren van kunstwerken,... 
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‐ de wetenschap is noodzakelijk om sommige mechanismen te begrijpen die in artistieke vakgebieden aan bod 
komen, bijvoorbeeld bij chemische reacties die zich voordoen bij het koken (kookkunst), voor de structuur van 
schilderijen en de voortbrenging van geluid (muziek),... 
‐ de kunst kan ook de wetenschap dienen (anatomische tekening, botanische tekening, ...). 
 

 

Activiteiten: 
 

In het persdossier staat de volledige lijst van de activiteiten die ook terug te vinden is op de website van het 
evenement  www.nuitdeschercheurs.be / www.nachtvandeonderzoekers.be  
 
Hierna volgen enkele voorbeelden van de activiteiten op 23 september:  
 
‐ 3D‐scherm waarbij geen 3D‐bril nodig is 
‐ moleculaire keuken 
‐ reuzenxylofoon van flessen 
‐ portretten van onderzoekers 
‐ restauratie van een schilderij van Gauguin 
‐ botanische live illustraties 
‐ bezoek aan de werkplaatsen van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
‐ manipuleerbare archeologische voorwerpen 
‐ digitale full dome projecties in het Planetarium 
‐ workshops voor kinderen 
‐ theaterstuk over Galileo 
‐ voorstelling van de technieken waarmee valse schilderijen worden opgespoord 
‐ prenten met paddenstoelensporen 
‐ ontmoetingen met wetenschappers 
 
… zoveel  ludieke activiteiten waarmee jong en oud het beroep van onderzoeker kan demystifiëren en 
warmlopen voor wetenschap. 
 

 

Wedstrijd: 
 
Op de website van het evenement staat er een quiz waarbij gratis toegangskaarten te winnen zijn, waarmee 
van 1 oktober 2011 tot 30 september 2012 gratis de permanente en tijdelijke tentoonstellingen in de federale 
wetenschappelijke instellingen kunnen worden bezocht (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 
Planetarium, Plantentuin, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Koninklijk Museum voor Midden‐
Afrika, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis). Daarnaast zijn er ook twee jaarabonnementen voor Technopolis en kunstboeken te winnen. 
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Voor het groot publiek 

Datum: vrijdag 23 september 2011  
Openingsuren: vanaf 18 uur 
 

Wat: 
Geniet van de Nacht van de Onderzoekers om binnen te treden in de plaats waar wetenschap en kunst zich 
vermengen. De onderzoekers van de verschillende instellingen zullen hun passie met u delen! 

De Nacht van de Onderzoekers is een initiatief van de Europese Commissie, en is erop gericht 
wetenschappelijke loopbanen te bevorderen en het grote publiek, onder wie vooral jongeren, de kans te 
bieden onderzoekers persoonlijk te ontmoeten en zo hun beroep te demystificeëren.  

In België wordt het evenement georganiseerd door het Federaal Wetenschapsbeleid met de steun van de 
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie, en in samenwerking met de wetenschappelijke 
instellingen, de onderzoekscentra en de universiteiten. Voor meer informatie zie activiteitenprogramma. 

Waar: 
Het evenement zal op vijf verschillende locaties in België plaatsvinden, waarvan drie in Brussel (Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en het Planetarium 
van Brussel) en twee in Wallonië (Université de Liège en Université Catholique de Louvain).  

1. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
Regentschapsstraat 3 te 1000 Brussel  
meer informatie op www.extra‐edu.be  
 
 

2. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium  
Jubelpark 1 te 1000 Brussel 
meer informatie op www.kikirpa.be 

3. Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België 
Boechoutlaan 10 te 1020 Brussel  
meer informatie op www.planetarium.be 

4. Institut de Zoologie ‐ Université de Liège (ULg) 
Réjouiscience – Quai Edouard Van Beneden 22 Gebouw I1 te 4020 Luik  
meer informatie op www.nuitdeschercheurs.ulg.ac.be en www.ulg.ac.be/sciences 

5. La Ferme du Biéreau ‐ Université Catholique de Louvain (UCL) 
Avenue du Jardin Botanique ‐ 1348 Louvain‐La‐Neuve  
Openingsuren van 17 tot 23 uur  
Inlichtingen en verplichte inschrijving voor de avond: scienceinfuse@uclouvain.be of 010/47 92 34  
meer informatie op http://www.uclouvain.be/368290.html  
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Voor scholen 

Datum: vrijdag 23 september 2011  
Openingsuren: 's namiddags (tijdstip afhankelijk van de plaats van het gebeuren) 
 

Het evenement zal op vier verschillende locaties in België plaatsvinden, waarvan drie in Brussel (de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en het 
Planetarium van Brussel) en één in Wallonië (Université de Liège).  

1. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België  
Leeftijdsgroep: Secundair onderwijs  
Openingsuren voor scholen: van 14u tot 17u  
Reserveren: 
Via telefoon: 02 508 33 33 (van dinsdag tot vrijdag van 9u tot 16u)  
Via mail: reservation@fine‐arts‐museum.be  
Adres van het evenement: Regentschapsstraat 3 te 1000 Brussel 
meer informatie op www.extra‐edu.be 
 

 
2. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 

Leeftijdsgroep: 3de graad secundair onderwijs 
Openingsuren voor scholen: van 13u tot 17u  
Reserveren: 
Via telefoon: 02 739 68 03  
Via mail: catherine.bourguignon@kikirpa.be 
Adres van het evenement: Jubelpark 1 te 1000 Brussel  
meer informatie op www.kikirpa.be 

3. Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België 
Leeftijdsgroep: Basis‐ en secundair onderwijs  
Openingsuren voor scholen: van 14u tot 17u  
Reserveren: 
Via telefoon: 02 474 70 50  
Via mail: planetarium@planetarium.be  
Adres van het evenement: Boechoutlaan 10 te 1020 Brussel  
meer informatie op www.planetarium.be 

4. Institut de Zoologie ‐ Université de Liège (ULg) 
Leeftijdsgroep: Secundair onderwijs 
Openingsuren voor scholen: van 13u30 tot 16u  
Reserveren: 
Via telefoon: 04 366 96 96  
Via fax: 04 366 96 51  
Via mail: sciences@ulg.ac.be  
Adres van het evenement: Réjouiscience ‐ Quai Edouard Van Beneden 22 Gebouw I1 te 4020 Luik  
meer informatie op www.nuitdeschercheurs.ulg.ac.be en www.ulg.ac.be/sciences  
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De wedstrijd 

Alle inwoners van België, ongeacht hun leeftijd, kunnen deelnemen aan de quiz. 

De quiz bestaat uit 26 meerkeuzevragen en een schiftingsvraag. Eventuele ex aequo ’s worden gescheiden 
door een schiftingsvraag. Wie het dichtst het juiste antwoord op die schiftingsvraag benadert, wint de 
wedstrijd.  

De quiz loopt tot en met zondag 18 september 2011 en kan enkel online worden ingevuld.  

Een deelname is enkel geldig als de 26 meerkeuzevragen, de schiftingsvraag en de gevraagde persoonlijke 
gegevens werden ingevuld.  

De winnaars worden per e‐mail op de hoogte gebracht en dienen hun prijzen in ontvangst te komen nemen op 
23 september 2011 in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Regentschapsstraat 3 te 
Brussel, tijdens de Nacht van de Onderzoekers tussen 18 en 22 uur. De volledige lijst met de winnaars wordt 
eveneens gepubliceerd in het tijdschrift Science Connection.  

De prijzenpot omvat gratis tickets voor het bezoeken gedurende een gans jaar, van 1 oktober 2011 tot 30 
september 2012, van de permanente en tijdelijke tentoonstellingen van de federale wetenschappelijke 
instellingen (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Planetarium, Nationale Plantentuin, 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Koninklijk Museum voor Midden‐Afrika, Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis), twee 
jaarabonnementen voor Technopolis en kunstboeken.  
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>>>> Als voorsmaakje  

Het Planetarium 
Een 3‐tal beelden op een digitaal schermpje nodigen u uit om de natuurlijke kunst van prachtige 
adembenemende ruimtebeelden tijdens de Nacht van de Onderzoekers ook te bezoeken in het Planetarium 
van Brussel 
Adres van het event: Boechoutlaan 10 te 1020 Brussel.  

Meer informatie op www.planetarium.be 

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
Enkele kunstvoorwerpen dagen u uit om tijdens de Nacht van de Onderzoekers ook het Koninklijk Instituut 
voor het Kunstpatrimonium te bezoeken. In het KIK ontdekt u de rijkdom van de Kunst, die dank zij het 
wetenschappelijk onderzoek onder andere de perfectste restauraties ondergaan.  
Adres van het event: Jubelpark 1 te 1000 Brussel. 

Meer informatie op www.kikirpa.be 
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Activiteiten / Université de Liège (Institut de Zoologie) 

Iedereen , jong en oud, uitnodigen om in een gezellige en losse sfeer met onze onderzoekers te praten. In Luik 
vindt de Nacht van de onderzoekers plaats op de quai Van Beneden in het Institut de Zoologie.  

's Middags ontvangen wij scholen, 's avonds alle andere jonge en minder jonge geïnteresseerden. 

Op het programma staan verscheidene workshops met als thema het Luikse patrimonium enerzijds (wijk 
Outremeuse, bijzondere Luikse 18e‐eeuwse hotels, renovatie van de Sint‐Vincentiuskerk, 
archeometrietechnieken) en de grote Europese onderzoeksprogramma's waaraan de ULg deelneemt 
anderzijds. Telkens zijn er demonstraties en experimenten waarbij het publiek gevraagd wordt deel te nemen.  

Verder zijn er ook vrije bezoeken aan de tentoonstellingen "Molière au théâtre, les médecins à la ville" en "Les 
horlogers du Ciel", alsook een rondleiding in het aquarium "Le monde aquatique à l'aube des nouvelles 
découvertes scientifiques" (vrijdagmiddag enkel voor secundaire scholen).  

Tijdens de "Nocturne de l'Aquarium" kan het voederen van onder andere zwartpuntrifhaaien worden 
bijgewoond. Op het Doc'café wordt het thema "Is de waarheid oplosbaar?" aangesneden.  

Een unieke kans om informele gesprekken te voeren met een drankje in de hand. Tot slot speelt het 
toneelgezelschap "Théâtre Universitaire" het stuk "Le crime Galilée". 

Adres van het event: Réjouiscience – Quai Edouard Van Beneden 22 Gebouw I1 te 4020 Luik 

Meer informatie op www.nuitdeschercheurs.ulg.ac.be en www.ulg.ac.be/sciences 
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