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DE EUROPESE NACHT VAN DE ONDERZOEKERS 2013 OP VRIJDAG 27 SEPTEMBER 

 

een unieke gelegenheid om van gedachten te wisselen tussen wetenschappers, jongeren en 

het grote publiek. 

 

Sinds 8 jaar al coördineert het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) de Belgische editie van 

de "Nacht van de Onderzoekers", een initiatief van de Europese Commissie (Research Executive 

Agency) in het kader van het 7e kaderprogramma voor onderzoek en technologische 

ontwikkeling. Dit evenement wil de wetenschap en het beroep van onderzoeker promoten bij 

het grote publiek, inzonderheid bij jongeren. 

 

Op vrijdag 27 september zijn de onderzoekers op de afspraak voor de editie 2013 met als 

thema "Beter en langer leven dankzij de wetenschap", een gelegenheid om het publiek warm 

te maken voor het onderzoek op het gebied van de verlenging van de levensduur en de 

verbetering van de levenskwaliteit. Al die leer- en ontdekkingsmomenten kunnen worden 

gedeeld in gezinsverband of met vrienden. 

 

Verschillende federale organisaties, te weten de Belgian Co-ordinated Collections of Micro-

organisms, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, het Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen - departement Noordzee en het Planetarium, nemen deel aan dat 

evenement, alsook verschillende universitaire instellingen en diverse wetenschappelijke 

instanties waaronder Technopolis en Research In Brussels. 

 

 ‘s Namiddags en ‘s avonds staan er ontmoetingen op het programma met onderzoekers en kan 

het publiek talrijke interactieve ontdekkingen doen en zich inleven in de rol van fysicus, 

bioloog of astronoom in 2030. Verder staan er ook wat insecten, planten en groenten op het 

menu, wie weet een voorafbeelding van wat ons voedsel in de toekomst kan zijn, alsook een 

driedimensionale ontdekking van micro-organismen die in het kader van welbepaalde 

onderzoeken onmisbaar zijn (besmettelijke ziekten, verouderingsproces, productie van nieuwe 

geneesmiddelen enz.). Er is ook een initiatie mogelijk in maritiem onderzoek en het 



 

 
 

beschermen van bedreigde diersoorten. Bezoekers kunnen ook zien hoe zij er binnen twintig 

jaar zullen uitzien en hoe kunstwerken na een opknapbeurt er opnieuw fris en gezond uitzien 

voor de komende generaties. 

 

 

Op alle deelnemende sites stellen onderzoekers ludieke en educatieve experimenten voor met 

het leven als thema en zijn er interactieve animaties voor klein en groot. 

 

 

"Beter en langer leven dankzij de wetenschap" vindt plaats in 

 

* Brussel: 

- in de Sint-Gorikshallen, waar het centraal evenement plaatsvindt, 

  Sint-Goriksplein 23, 1000 Brussel van 14 u. tot 04u. 

 Een elektronische dansavond met buitenlandse artiesten zal het evenement n de Sint-

 Gorikshallen afsluiten. 

- in het Planetarium,  

 Boechoutlaan 10, 1020 Brussel van 18 u. tot 23 u. 

 

* Mechelen: 

- in Technopolis, Technologielaan 2800 Mechelen van 18 u. tot 23 u. 

 

 

 

ONTDEK HET PROGRAMMA! 

 

Een gedetailleerde lijst van al de activiteiten is terug te vinden op de volgende site: 

http://www.nachtvandeonderzoekers.be,  
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