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beleidsplan 2009-2012: 
uitgangspunten 

 

Algemeen 
 

Dit beleidsplan is geschreven ten behoeve van de planperiode 2009-2012 van de gemeente Rotterdam 

in het kader van de aanvraag voor subsidie bij de Dienst Kunst en Cultuur (dKC). Het is de eerste keer 

dat het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (hierna ‘het museum’ of ‘het NMR’) op deze wijze haar 

beleid in een cultuurplanaanvraag neerlegt. Tot en met 2006 werd het museum gesubsidieerd door de 

dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V), een voortvloeisel uit de geschiedenis waarbij het 

museum vanuit bij de dS+V ondergebrachte budgetten voor (buitenstedelijke) recreatie werd 

gefinancierd. Deze subsidierelatie heeft sterk bijgedragen aan de groei en bloei van het museum in de 

periode 1987-2006. De overgang, per 1 januari 2007, naar de dKC vormt een bekroning op het 

museale werk van het NMR sinds de doorstart in 1987. Het museum heeft zich in deze periode van 

twintig jaar een nadrukkelijke plaats verworven in het totale aanbod aan Rotterdamse musea. Met de 

privatisering van de voormalige gemeentelijke musea (Boijmans van Beuningen, Wereldmuseum, 

Historisch Museum Rotterdam en Maritiem Museum) tot eveneens via de DKC gefinancierde museale 

stichtingen is het juridisch en organisatorisch onderscheid tussen enerzijds de ‘gemeentemusea’ en 

anderzijds de andere gesubsidieerde musea verder afgenomen.  

De mate waarin de musea worden gefinancierd is onderwerp geweest van een in 2004 onder 

de naam ‘Positioneringsnota’ door het NMR uitgebrachte notitie. Er bleek een (soms ruime) 

discrepantie uit met betrekking tot de hoogte van de subsidie, omgerekend naar parameters zoals het 

aantal bezoekers of de personeelsomvang. Bestuur en directie van het NMR streven in dit thans 

voorliggende beleidsplan 2009-2012 naar een zekere mate van aanpassing van dit beeld, dat - daar 

hebben wij alle begrip voor - van de toenmalige subsidiegever dS+V niet in redelijkheid kon worden 

verwacht. Om enkele voorbeelden te noemen: zo ontbrak een voldoende tentoonstellingsbudget, was 

er geen aankoopbudget en werd een onevenredig deel van het personeelsbestand uit ‘regelingen’ 

geput. Verder voldoet de huisvesting, zeker wat betreft klimaatbeheersing, niet aan de geldende 

museale normen. Voor een verantwoord voortbestaan van het museum moet hier een oplossing voor 

gevonden worden. Daarnaast begint het ruimtegebrek op het gebied van kantoor- em depotruimte 

steeds meer te knellen. Met het OBR als eigenaar/verhuurder zullen hierover afspraken moeten 

worden gemaakt. 

 

Financiën 

 
Zoals reeds eerder vermeld ontvangt de Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam van de dKC 

een gemeentelijke subsidie. In 2007 was dit € 658.000,- en voor 2008 € 702.000,- (beide bedragen 

inclusief de educatie subsidie van € 30.0000,-). Deze subsidie wordt over het algemeen jaarlijks 

slechts verhoogd met een inflatietoeslag.  

In het voorgaande is al melding gemaakt van de noodzaak van een verhoging van de jaarlijkse 

gemeentelijke subsidie. Een verhoging die bedoeld is voor een verruiming van het tentoonstelling- en 

aankoop-budget om de museale activiteiten beter tot hun recht te kunne laten komen. Ook het aangaan 

van meer samenwerkingsverbanden met buitenlandse musea en organisaties is een langgekoesterde 

wens om het museum een kwaliteitsimpuls te geven en die alleen maar gerealiseerd kan worden als 

daar voldoende budget voor is. Door de grote belangstelling voor de museumlessen (veel aanvragen 

moeten helaas worden afgewezen) is er behoefte aan personeelsuitbreiding met 1 fte bij de afdeling 

educatie. Daarvoor is in het budget voor de komende jaren een voorziening getroffen. Verder zullen in 

de planperiode naar verwachting twee ID medewerkers het museum gaan verlaten en zal er om de 

werkzaamheden te kunnen voortzetten ander personeel aangenomen moeten worden waarvoor dan 

geen andere subsidiemogelijkheden meer zijn.  
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Uitgaande van de huidige subsidie zal het museum, rekening houdend met het bovenstaande en de te 

verwachten inflatie, aan het einde van de planperiode (in 2012) een tekort hebben van € 290.000,-. 

 

Dit tekort is als volgt te verklaren: 

• Uitbreiding educatieve dienst    €  25.000 

• Wegvallen subsidie SoZaWe    ,,  50.000 

• Internationalisering van het museum   ,,  20.000 

• Extra budget aankopen collecties   ,,  20.000 

• Uitbreiding expositiebudget    ,,  40.000 

• Inflatie van 3% per jaar     ,,  135.000 

 

In Bijlage 4 zijn de inkomsten en uitgaven naar kostensoorten over de gehele periode opgenomen. 

 

De gewenste uitbreiding van het subsidiebudget moet gezien worden in het kader van het streven om - 

nog meer dan voorheen - een volwaardig natuurhistorisch museum te zijn, passend bij de ambities van 

de stad Rotterdam. 
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wat is het Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam? 

 

mission statement 
 
Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is een laagdrempelig museum met bijzondere aandacht voor 

de natuur en de natuurhistorie van de regio Rotterdam en de rest van de wereld. Ten opzichte van 

vergelijkbare musea onderscheidt het NMR zich door een dynamisch collectie- en verzamelbeleid, een 

actieve onderzoekspoot en door een relativerende en opvallende kijk op de altijd verbazingwekkende 

natuur. 

 
Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is het enige museum in zijn soort in Rotterdam en zelfs in de 

regio Rijnmond en omstreken. Inhoudelijk richt het museum zich met nadruk op de natuur – in de 

meest brede zin van het woord – in onze sterk verstedelijkte Rotterdamse regio en tevens de rest van 

de wereld, waarbij met nadruk ook het geologische verleden wordt betrokken. Daarnaast wil het 

museum een rol spelen bij de promotie van biowetenschappen en bevorderen van een verantwoorde 

wetenschapscommunicatie. Onze naam staat voor collecties, tentoonstellingen, activiteiten, onderzoek 

en informatie op het gebied van natuur, natuurhistorie en levenswetenschap. Het museum is al meer 

dan driekwart eeuw actief, publieksgericht, professioneel, dynamisch en innovatief en het vervult een 

voortrekkersrol binnen de nationale natuurhistorische museumwereld.  

 

motto 
 
Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam verrijkt je kijk. 

 

een spin in een web 
 
Het NMR voldoet aan een biologisch cliché-beeld: dat van een spin in een web. Veel ‘draadjes’ om 

rekening mee te houden, veel relaties met de buitenwereld, veel invloeden die op het museum 

inwerken maar ook veel invloeden die van het museum uitgaan naar de buitenwereld. Nu – intussen 20 

jaar na de aarzelende doorstart in 1987 – het NMR een gevestigd museum is met een duidelijke 

verworven positie binnen de kring van Rotterdamse culturele instellingen, is het vooral van belang om 

niet alleen te beschrijven wat we doen en hoe, maar vooral ook in welke omgeving het museum 

opereert om de gestelde doelen te verwezenlijken. Het gaat om de plaats van het museum temidden 

van een veelheid aan samenwerkingsverbanden of allianties. In toenemende mate speelt daarbij ook 

de internationalisering een rol.  

 

kerntaken en aandachtsgebieden 
 
De kerntaken van het museum zijn afgeleid van de klassieke trias musealis: verzamelen, onderzoeken 

en presenteren 

- collectievorming (beheer en behoud). Dit betreft het verzamelen van natuurhistorisch 

materiaal en hieraan gerelateerde documentatie; op het gebied van (onder meer) botanie met 

nadruk op urbane flora; zoölogie met nadruk op malacologie, entomologie, en gewervelden; 

paleontologie met nadruk op fossiele zoogdieren; en in bescheiden mate ook geologie. Ook 

vindt collectievorming plaats ten behoeve van exposities en educatieve doeleinden.  

- wetenschappelijk onderzoek (met name collectiegerelateerd en aan stadsnatuur); het 

natuurhistorisch onderzoek relateert aan de collectie en biedt aanknopingspunten voor 

publieksactiviteiten en publiciteit; het onderzoek van bSR ecologisch advies (voorheen 

bureau Stadsnatuur Rotterdam) is in de regio uniek en dient vooral ook beleidsmakers. Het 

onderzoek van het NMR trekt nationaal en internationaal aandacht. 
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- publieksactiviteiten (exposities, educatie, kinderfeestjes, publicaties). Het museum streeft naar 

één grote tentoonstellingsproductie en een 5 à 7-tal kleinere exposities per jaar; naar een 

voldoende aanbod aan museumlessen voor BO en VO; naar het organiseren van zoveel 

mogelijk kinderfeestjes; naar een aantal publiekspublicaties per jaar. 

 

Verder acht het museum het volgende aandachtsgebied van belang:  

- bedrijfsvoering 

 

doelgroepen 
 
Op basis van de kerntaken zullen verschillende doelgroepen worden geformuleerd. Vooraan staat het 

algemene museumpubliek met nadruk op kinderen in groepsverband en op gezinnen. Daarnaast spelen 

als doelgroep een rol: natuurliefhebbers, toeristen, wetenschappers, beleidsmakers, Rotterdammers, 

cultureel geïnteresseerden. Maar ook de overheid vormt een doelgroep. 

 

en ook nog...  
 
Het NMR is een middelgroot museum, maar binnen de natuurhistorische sector één van de grotere 

instellingen, met een relatief grote inhoudelijke invloed. Het NMR is uniek in Nederland wat betreft 

de aandacht voor urbane ecologie (stadsecologie). Het museum is gehuisvest in een historisch gebouw 

(Villa Dijkzigt, het voormalige woonhuis van de familie Van Hoboken, een rijksmonument) en 

beheert een collectie met een rijke traditie, die teruggaat tot het midden van de 19
e
 eeuw. Het museum 

is in 1927 opgericht als Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Van 1986 tot 2005 is die naam tijdelijk 

anders geweest: destijds vond men de term Natuurmuseum Rotterdam ‘dynamischer’ klinken. 
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een korte terugblik naar de vorige 
planperiode 

 
algemeen 

 
In het plan 2006-2008 stonden in kaders de beleidsdoelen geformuleerd. Deze zijn hieronder nog eens 

globaal weergegeven en geëvalueerd. De gedetailleerde resultaten zijn te vinden in Bijlage 1. Van de 

destijds in totaal 98 genoemde beleidsdoelen zijn er 63 gehaald, 16 niet gehaald en 19 gedeeltelijk 

gehaald.  

 

professionalisering  
 
De trend van gemiddeld toenemende bezoekersaantallen heeft zich doorgezet en resulteerde in een 

bezoekersaantal van (bijna) 50.000 in 2006, ruim boven het streefaantal van 45.000. Dat is uiteraard 

een gemiddelde, waaromheen schommelingen mogelijk zullen zijn en blijken. Uiteindelijk zal een 

aantal van gemiddeld 60.000 bereikt moeten en kunnen worden; een groter aantal bezoekers is binnen 

de marges van de huidige huisvesting niet goed haalbaar. 

 

De organisatie bestaat thans (termino 2007) uit een formatie van 19 fte, inclusief een viertal ID-

medewerkers. Verder zijn er zo’n 25 vrijwilligers die een deel van het collectiebeheer voor hun 

rekening nemen, een tiental oproepkrachten voor educatieve begeleiding en een viertal Werkstad-

krachten voor suppoostdiensten. Daarmee is het museum binnen de branche een middelgrote 

organisatie. De belangrijkste bedreiging voor het (financiële) welzijn van het museum is het fenomeen 

arbeidssubsidie: een niet gering deel van de medewerkers wordt niet uit het reguliere museumbudget 

betaald maar uit regelingen (Banenpool, ID), die gedurig op de tocht staan. 

 

allianties 
 
Op samenwerkingsgebied zijn belangrijke stappen gezet. Met het Erasmus MC wordt sinds 2002 

samengewerkt op het gebied van wetenschapsvoorlichting, toegespitst op biomedisch onderzoek. Door 

het Erasmus MC is deze samenwerking opgenomen in zijn Strategisch Perspectief 2004-2008.  

De samenwerking met collega-musea in het Museumpark is geïnstitutionaliseerd in de Stichting 

Museumpark, waar de directeur van het museum qualitate qua deel van uitmaakt. Voor de promotie 

van de Rotterdamse musea participeert het museum actief in de Vereniging Marketingoverleg Musea 

Rotterdam. Verder participeert het museum in de Stichting Rotterdamse Museumnacht. 

Vanuit de afdeling bSR ecologisch advies (hierna te noemen: bSR) wordt intensief samengewerkt met 

meerdere (ex-) gemeentelijke en andere diensten: dS+V, Gemeentewerken (Beheer Buitenruimte en 

Ingenieursbureau), OBR, Havenbedrijf Rotterdam NV, deelgemeenten, hoogheemraadschap, etc. Ook 

onderhoudt bSR op het gebied van de stedelijke ecologie relaties met andere gemeenten, waaronder 

Leiden, Zoetermeer en Amersfoort als belangrijkste. 

Op het gebied van paleontologisch onderzoek wordt door het museum samengewerkt met Naturalis, 

het Natuurhistorisch Museum Maastricht en de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit 

Utrecht. Deze partijen zijn voornemens een convenant te sluiten dat deze samenwerking concretiseert. 

Sinds enkele jaren wordt ook samengewerkt met een natuurhistorisch museum in het buitenland, het 

Museu Balear de Ciències Naturals in Sóller, Spanje, en participeert het museum in enkele 

internationale netwerken op museaal en natuurhistorisch gebied. 

 

publieksfunctie: tentoonstellingen en communicatie 
 

In de ‘oudbouw’(de voormalige Villa Dijkzigt) worden de vaste presentaties getoond. Dat zijn 

vanouds wereldNatuur en het Kabinet van dr A.B. van Deinse op de begane grond en Ramon (het 

skelet van de olifant uit Blijdorp) op de eerste verdieping. In de loop van 2008 zal daar de vaste 
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presentatie Opgeraapt Opgevist Uitgehakt aan worden toegevoegd, een tentoonstelling over de 

Nederlandse fossielen (waaronder het nodige uit eigen regio). In de ‘oudbouw’ is daarna nog één 

kleine zaalruimte ter beschikking voor kleine  presentaties (meestal beeldende kunst). De Parkzaal in 

de nieuwbouwvleugel is bestemd voor de (grotere) wisselexposities die een groter publiek moeten 

aanspreken en aansporen om naar het museum te komen. In de afgelopen periode waren dat onder 

andere Werkpaarden en Troeteldieren, De Grote Huismus Tentoonstelling en Hoe tem je een 

leeuw?. 

 

Naar aanleiding van ons tentoonstellingsprogramma merkte de (voormalige) Rotterdamse 

Kunststichting (in haar cultuurplanadvies 2005-2008) op, dat het museum erin slaagt een aansprekend 

programma (goede exposities van de collectie en wisseltentoonstellingen) te presenteren voor een 

groot publiek. 

 

Eens per kwartaal komt ‘Straatgras’ uit, met wetenswaardigheden en achtergronden. Met dit full-

colour relatiemagazine, dat wordt gedrukt in een oplage van 650 stuks, worden de vrienden en relaties 

van het museum bereikt. Eens per jaar verschijnt ‘Deinsea’, het wetenschappelijke tijdschrift van het 

museum. 

 

publieksfunctie: educatie en kinderfeestjes 
 
Belangrijk in de publieksfunctie is de educatie aan schoolklassen en het verzorgen van kinderfeestjes.  

Voor het basisonderwijs werden lessen ontwikkeld, waarin de kinderen spelenderwijs en actief kennis 

kunnen maken met de natuurhistorische wereld. De waardering voor de lessen door de scholen is nog 

steeds zeer groot, met als gevolg dat deze  museumlessen ieder jaar fors zijn overtekend. Om die reden 

is de afdeling educatie inmiddels uitgebreid van 1,3 fte naar 1,8 fte. Verdere uitbreiding van de 

afdeling educatie is voorzien voor de volgende planperiode.  

 

onderzoekstaak: wetenschappelijk onderzoek 
 
Landelijk en internationaal levert het NMR een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. Bij de 

introductie in Nederland van de stadsecologie als begrip en als onderzoeksgebied heeft het museum 

destijds een voortrekkersrol vervuld. Onderzoeksresultaten hebben ook een spin-off naar de 

publieksfunctie in de vorm van (kleine) exposities en veel publiciteit (o.a. de herontdekking van het 

Bruijn’s boshoen, de ontdekking van een fossiele sabeltandtijger in de Noordzee, en de eerste 

tropische roofslak -Rapana- , een exoot in de Noordzee). Het jaarlijks uitgeven van een eigen 

wetenschappelijk tijdschrift, Deinsea, is in de Nederlandse natuurhistorische sector vrijwel uniek. Het 

tijdschrift bestaat sinds 1994 en heeft op het gebied van natuurhistorisch onderzoek inmiddels 

internationale bekendheid gekregen. Het publiceert resultaten van onderzoek door eigen (vrijwillige) 

medewerkers en werk van buitenlandse auteurs. Deinsea wordt onder meer uitgewisseld met 

gelijksoortige tijdschriften van ruim 200 natuurhistorische musea en instituten in de wereld, waarmee 

binnen het museum een representatieve bibliotheek wordt opgebouwd. 

 

onderzoekstaak: stadsecologie 
 
In het kader van de onderzoekstaak dient hier ook melding te worden gemaakt van de activiteiten van 

bSR, dat in 1997 werd opgericht door het museum in samenwerking met de dienst Gemeentewerken 

Rotterdam en dat sinds 2004 organisatorisch deel uitmaakt van het NMR. bSR heeft als doel de kennis 

over de natuur in stedelijke gebieden, met name Rotterdam, te vergroten. De organisatie houdt zich 

specifiek bezig met het verzamelen van gegevens over de flora en fauna en het toegankelijk maken 

van deze gegevens voor ambtenaren en diensten van de gemeente enerzijds (in de vorm van betaalde 

opdrachten) en stadsbewoners anderzijds (d.m.v. publicaties en bijeenkomsten). Belangrijk is de grote 

input die door de (ca. 65) vrijwilligers wordt geleverd. Zij leveren inventarisatiegegevens en dragen bij 

aan de invoer ervan in het datasysteem. Ook vormen zij de link tussen bSR en natuurverenigingen. 
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collecties: beheer & behoud 
 
Op het gebied van beheer & behoud heeft het museum in de afgelopen beleidsperiode de indeling van 

de collectiedepots verder geoptimaliseerd. Hier werd een financiële bijdrage voor ontvangen van de 

Stichting Volkskracht voor de aankoop van rolstellingen in één van de depotruimtes. Helaas is er nog 

geen zicht op een oplossing van de problemen met de vochtigheid en de ontoereikende 

luchtbehandeling in de depots. Door de wisselende hoge temperaturen en de hoge relatieve 

luchtvochtigheid is het risico van schade aan de collectie onaanvaardbaar groot geworden. Daarom 

zijn investeringen in de verbetering van de bewaaromstandigheden (klimaat) in de expositieruimtes en 

in de kelder- en zolderdepots dringender dan ooit. (Wel heeft het OBR geïnvesteerd in klimatisering 

van de HobokenSalon en de educatieruimte.) 

Wat betreft de registratie van de objecten is er een enorme verbetering aangebracht met de 

voortgaande toepassing van de registratiesoftware CB2.0 en het ‘witten’ van een registratie-

medewerker die eerder via de ID-regeling te werk gesteld was.  

Niet onvermeld mag blijven dat de collectie nog altijd groeit. Dat noopt tot het ontwikkelen van beleid 

om - uiteindelijk - keuzes te kunnen maken. De vorming van een Collectie Adviesraad in 2008 zal 

daar een impuls aan geven. De raad zal mede een nieuw collectiebeleid helpen vormgeven. 

 

bestuur 
 
Vanaf de oprichting van de Stichting in 1986 (eerst Stichting Natuurhistorisch Museum Villa Dijkzigt, 

daarna Stichting Natuurmuseum Rotterdam) hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding 

geven tot wijziging van de statuten. Zo zullen rond 1 januari 2008 de collecties die tot dan toe 

eigendom zijn van de Vereniging Natuurmuseum Rotterdam worden overgedragen aan de Stichting 

Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Voor het beheer van de collecties zal de Stichting zich laten 

bijstaan door een Collectie Adviesraad. Om die reden wordt gewerkt aan nieuwe statuten en een 

vernieuwde bestuurssamenstelling. Hoewel de daadwerkelijke passering en afhandeling nog niet 

geheel zijn afgerond op met moment van schrijven van dit beleidsplan, worden de (concept)statuten ter 

informatie als bijlage 3 aan dit plan toegevoegd.  

Ter vervanging van de Vereniging Natuurmuseum Rotterdam zal een Stichting Vrienden van het 

Natuurhistorisch Museum Rotterdam worden opgericht, met als voornaamste doel het werven van 

externe gelden voor museale behoeften die niet uit de normale exploitatie worden gedekt.  

 

financieel 
 
De liquiditeit en de balanspositie zijn minder problematisch dan in het verleden, maar blijven toch een 

punt van aanhoudende zorg. 

In de reeds in 2004 verschenen Positioneringsnota werd aangetoond dat het NMR vergeleken met 

andere musea in en buiten Rotterdam een zeer bescheiden overheidsbijdrage (bijvoorbeeld 

omgerekend per bezoeker) ontving. Na een periode van grote bezuinigingen is de financiële situatie 

weer redelijk gezond, wat niet wegneemt dat grote inspanning vereist is om de ambities van het 

museum (o.a. een groter publieksbereik) te realiseren, de educatieve taken uit te breiden, nationale en 

internationale allianties te versterken en de positie als professioneel middelgroot museum vast te 

houden. 
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de plannen voor 2009-2012 
 
In dit Beleidsplan 2009-2012 zijn onze ambities verwoord. Zonder ambities is er geen visie, en zonder 

visie is er geen goed museum. Dat deze ambities niet kunnen worden gerealiseerd zonder 

maatschappelijke inbedding en zonder voldoende financiële armslag mag voor zich spreken. De 

aandacht van bestuur, directie en medewerkers van het museum zal de komende jaren dan ook moeten 

uitgaan naar drie belangrijke beleidsaspecten: 

 
- het vasthouden aan (het hoge niveau van) de ambities,  

- het daartoe ontwikkelen c.q. vasthouden van allianties, en  

- het verwerven van voldoende financiën om die ambities te verwezenlijken 

 

 

De plannen voor de planperiode 2009-2012 worden hier gepresenteerd aan de hand van de kerntaken  

- collectie 

- publiekstaken 

- onderzoek  

met daaraan toegevoegd 

- bedrijfsvoering 

 

In de voorliggende beleidsplanperiode zullen per jaar prestatie-indicatoren worden 
geformuleerd voor de genoemde kerntaken en de belangrijkste onderdelen van de 

bedrijfsvoering. Dit beleidsplan 2009-2012 geeft de hoofdlijnen aan. 

 
 

collectie 
 

algemeen  
 
Alle (deel)collecties zijn, na ingrijpende statutaire wijzigingen, thans juridisch in eigendom van het 

museum (de Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam).  

 

De aard en omvang van de collecties, het beheer ervan en de functie van de collecties voor het NMR 

worden nader uitgewerkt in het collectieplan dat in 2008 zal worden geactualiseerd en herschreven. 

Het huidige collectieplan is intussen meer dan tien jaar geleden gemaakt en niet meer up-to-date. 

 

registratie 
 
De collectie is ten behoeve van zowel de interne als externe toegankelijkheid en raadpleegbaarheid 

digitaal ontsloten, en wel op zodanige wijze dat de registers via Internet (eigen website en GBIF-net = 

Global Biodiversity Information Facility) zijn in te zien. Onderzoekers, collega-musea en amateurs 

hebben op die manier toegang tot onze gegevens en de collectie krijgt daardoor een grotere 

wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis.  

 

Elektronische registratie in CB2.0 is gerealiseerd voor vier van de zes deelcollecties: Gewervelden 

(vissen, amfibieën en reptielen, vogels, zoogdieren, fossiele vertebraten), Botanie (het herbarium en de 

wierencollectie), Overige Evertebraten (o.a. Crustacea, Arachnida, Echinodermata) en Malacologie 

(schelpen). De schelpencollectie is nog niet volledig in de database opgenomen, maar de opzet is om 

de registratie in deze planperiode te completeren. Datzelfde geldt voor de insectencollectie, waar het 

gaat om de opname van de deelcollectie Nederlandse dagvlinders. De inzet van vrijwillige 

collectiebeheerders bij de registratie is van groot belang: zij verrichten veel van het input-werk. 
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Geregistreerde records worden dus uiteindelijk ontsloten via internet. Een betere vindbaarheid van de 

NMR-collectie door zoekmachines en aanvulling van de database met beeld- en andere documentatie 

van de betreffende collectie-stukken zal de nodige aandacht krijgen.  
 

depots 
 
Het ruimtegebrek in de depots is ronduit nijpend te noemen. Ondanks de deels gerealiseerde 

efficiëntere opslag in de vorm van verrijdbare stellingen in het bottendepot en de gewenste aanleg van 

dit opslagsysteem voor de ‘haren & veren’, dient de noodzaak zich aan tot het vinden en in gebruik 

nemen van een extern collectiedepot voor de natte collectie (zoölogisch en botanisch materiaal 

geconserveerd in 70% alcohol) en de niet-natuurhistorische objecten (prenten, schilderijen, artefacten). 

Hierdoor wordt intern ruimte geschapen voor de aanvulling van de schelpen- en insectenverzameling 

uit privé-collecties.  

Het installeren van een adequaat klimaatbeheersingssysteem in de zolder- en kelderdepots en een 

grondige aanpassing van de luchtbehandeling in de depots in de kelders onder de nieuwbouw is 

onontkoombaar en zonder meer urgent, aangezien de bewaaromstandigheden in de depots qua 

temperatuur en luchtvochtigheid vrijwel identiek zijn aan die van de buitenlucht, met inbegrip van de 

daarbij behorende (seizoens)schommelingen.  

 

verzamel en afstotingsbeleid 
 
Het museum verzamelt actief. De komende periode gaat de aandacht daarbij (in willekeurige 

volgorde) vooral uit naar: 

- het verzamelen van materiaal uit de urbane leefomgeving 

- het verwerven van belangrijke privécollecties 

- het aanvullen van bestaande kerncollecties 

- het verzamelen en/of verwerven van fossiele vertebraten uit de Noordzee en de Zeeuwse 

stromen 

Het afstotingsbeleid is gericht op het uit de collecties verwijderen van ongedocumenteerd materiaal dat 

bovendien niet geschikt is voor expositie of educatie. Selectie van aanwinsten vindt in eerste instantie 

‘aan de voordeur’ plaats, hetgeen wil zeggen dat kritisch wordt gekeken naar aard en kwaliteit van het 

aangebodene. 

 

bibliotheek  
 
De bibliotheek (ook onderdeel van de collectie) is van groot belang voor het museum en is in eerste 

instantie voor intern gebruik, voor het onderzoek, voor het collectiebeheer en voor het werk van bSR. 

Het bezit wordt dan ook verder aangepast aan deze kerntaken: hij bevat standaard- en 

determinatiewerken alsmede taxonomische overzichten op gebied van zoölogie, botanie, paleontologie 

en geologie en literatuur over (stads)ecologie. Tijdschriften op deze gebieden worden behouden, 

verworven en waar nodig aangevuld. Het oudere boekenbestand wordt verder ingekrompen, met name 

anekdotische en te algemene werken zullen worden afgestoten. Elektronische ontsluiting gaat voort. 

De museumbibliotheek heeft slechts een beperkte publieksfunctie; zeker sinds de opmars van internet 

en het fenomeen zoekmachine (Google etc.) is er geringe belangstelling. 

 

Samenwerking met de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie (WTKG) waarvan de 

bibliotheek in het museum is gehuisvest, wordt voortgezet. Dit levert een belangrijke uitbreiding op 

van het geologische deel van de bibliotheek. 
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publiekstaken: exposities 
 
Voor het publiek zijn de exposities (ofwel tentoonstellingen, deze woorden worden hier als synoniem 

beschouwd) dé museale uiting bij uitstek. Om die reden moet er in elke beleidsplanperiode veel 

aandacht zijn voor het maken en presenteren van goede, aansprekende, inhoudelijk juiste en soms 

spraakmakende tentoonstellingen.  

 

Het museum onderscheidt drie soorten exposities: vaste exposities, grote wisseltentoonstellingen en 

kleine wisseltentoonstellingen. 

 

vaste exposities 

 
Het museum heeft op dit moment drie vaste exposities: wereldNatuur in de grote zaal op de begane 

grond; het kabinet van dr A.B. van Deinse in de torenkamer op de begane grond en Ramon in de 

torenkamer op de eerste verdieping. In 2008 wordt de grote zaal op de eerste verdieping ingericht met 

een vaste expositie over Nederlandse fossielen (Opgeraapt Opgevist Uitgehakt). Deze expositie 

wordt mede ontwikkeld in samenwerkig met, en met financiering van, het Darwin Centre for 

Biogeology. Over dit onderwerp zullen twee boeken verschijnen, waarvan één gericht op kinderen. 

Daarmee is de gehele oudbouw (behalve één kleine zaalruimte ter beschikking voor kleine  

presentaties) ingericht met vaste tentoonstellingen en wordt de nieuwbouw gereserveerd voor de 

wisselexposities. Dit zal de herkenbaarheid van het museum vergroten. 

 

grote wisseltentoonstellingen 
 
De Parkzaal is uitermate geschikt voor het houden van grote, spraakmakende wisseltentoonstellingen. 

Het museum streeft naar één zo’n tentoonstelling per jaar, die gedurende minstens zes maanden te zien 

zal zijn. Gedeeltelijk zullen deze projecten plaatsvinden in het kader van de alliantie met het 

ErasmusMC, zoals de tentoonstelling Prikkels: pijn en pret in het seizoen 2005/2006. Andere 

voorbeelden van dergelijke tentoonstellingen uit het recente verleden zijn Werkpaarden en 

Troeteldieren, De Grote Huismus Tentoonstelling en Hoe tem je een leeuw?. 

 

Gezien het buitengewoon lage budget voor de inrichting van exposities is het museum voor de 

financiering van de grote tentoonstelling afhankelijk van partners. Met andere woorden, deze 

tentoonstellingen moeten zichzelf bekostigen, hetzij uit sponsoring of subsidiëring, hetzij uit een 

tijdelijke verhoging van de entreeprijs. Deze grote afhankelijkheid van derden is minder wenselijk 

voor het goed en onafhankelijk functioneren van het museum. Om die reden is dan ook in de 

bijgevoegde meerjarenbegroting een aanmerkelijk hoger bedrag voor de inrichting van 

tentoonstellingen opgenomen.  

Plannen voor de komende jaren omvatten onder meer een tentoonstelling met werken van de 

Tjechische schilder van fossiele dieren en landschappen Zdeňek Burian (in samenwerking met het 

Moravisch Museum in Brno, Tjechië, en het Musée Cuvier in Montbéliard, Frankrijk), en een 

tentoonstelling over Pterosauriërs, in respectievelijk 2008 en 2010. Voor 2009 staan exposities in het 

kader van het Darwinjaar2009 op het programma 

 

kleine wisseltentoonstellingen 
 
In de overige perioden kunnen kleinere exposities worden gehouden in de Parkzaal, die daarvoor 

eventueel kan worden gecompartimenteerd. In de jaren dat er geen groot project met het ErasmusMC 

is kunnen deze kleine tentoonstellingen ook in dat samenwerkingskader worden ingericht. Verder ligt 

de nadruk primair op natuurhistorische onderwerpen, waarbij spraakmakende en/of controversiële 

onderwerpen niet worden geschuwd. Tentoonstellingen met beeldende kunst blijven een onderdeel 

uitmaken van het beleid, mits er een duidelijke relatie is met de natuur en de kwaliteit van het 

gebodene voldoende hoog is. 
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publiekstaken: educatie 
 

inleiding 
 
Het NMR houdt zich sinds 2001 actief bezig met educatie. Inmiddels kunnen we rekenen op een brede 

belangstelling. Op jaarbasis ontvangen wij honderden basisschoolklassen. Daarnaast worden er per 

jaar zo’n 300 kinderpartijtjes georganiseerd. In totaal betekent dat een aanloop van meer dan 10.000 

kinderen. Onze zomeractiviteit voor het Jeugdvakantiepaspoort komt daar nog bovenop. De jarenlange 

groei in de belangstelling voor museumlessen en kinderpartijtjes is prettig, maar betekent ook dat het 

museum constant tegen budgettaire problemen aanloopt. Er is binnen de planperiode daarom meer 

menskracht nodig, waarvoor in de begroting uitbreiding van de afdeling educatie met 1 fte is voorzien. 

Deze uitbreiding is nodig voor zowel lesontwikkeling als lesgeven. 

  

Het museum heeft nu een goede naamsbekendheid bij de scholen en om die te behouden moet het 

aanbod verrassend blijven door een permanent proces van vernieuwing van de lessen voor het 

basisonderwijs. Daarnaast is in de afgelopen periode begonnen met benaderen van het VMBO als 

specifieke nieuwe doelgroep binnen het VO. Het zal duidelijk zijn dat dit zorgt voor extra druk op de 

formatie. 

Het museum blijft zich inspannen voor een brede inzet van de natuurhistorische kennis binnen de 

programma’s voor cultuureducatie, met name voor het basisonderwijs en het VMBO. De medewerkers 

participeren met dat doel in bestaande gremia zoals het REN (Rotterdams Educatoren Netwerk). We 

hopen hiermee onze positie te verstevigen en blijven daarnaast de ontwikkelingen bij de SKVR 

nauwgezet volgen.  

Tenslotte wil de afdeling educatie aan de bezoekende gezinnen in (vooral) de weekenden een aanbod 

blijven leveren in de vorm van speurtochten en in de kindervakanties in de vorm van speciale 

activiteiten. We streven daarbij naar kwalitatief hoogwaardige activiteiten, die interessant zijn voor 

kinderen én ouders, zodat de laatsten hun enthousiasme over kunnen brengen op de eersten en 

mogelijk op derden. 

 

kinderfeestjes 
 
Sinds 3 jaar worden er jaarlijks 300 feestjes gegeven en vieren gemiddeld ruim 250 kinderen per 

maand hun verjaardagspartijtje in het NMR. De mogelijkheid voor deze feestjes wordt vermeld in een 

folder die verspreid wordt in bibliotheken, scholen en het eigen museum. Ook speelt hier de mond-op-

mond reclame een niet onbelangrijke rol. Binnen de beleidsperiode is een inhoudelijke vernieuwing 

van de feestjes voorzien, om deze grote en voor het museum interessante belangstelling vast te 

(kunnen) houden. 

 

museumlessen 
 
Sinds 2002 kunnen de Rotterdamse scholen via de SKVR lessen aanvragen en sindsdien bezoeken 

elke schoolweek gemiddeld 8 klassen het museum. De lessen zijn ontwikkeld aan de hand van de 

kerndoelen die vanuit de overheid zijn gesteld voor het vak natuuronderwijs. Daarnaast zijn de lessen 

interactief en creatief, aangepast aan de belevingswereld van de kinderen. De vraag van de 

Rotterdamse basisscholen is vele malen groter dan het aantal lessen dat kan worden uitgevoerd. Graag 

wil de afdeling educatie meer aan de grote vraag beantwoorden door uitbreiding van het aantal lessen; 

hiervoor is uitbreiding van de bezetting begroot met 1 fte. Er zal tevens worden gewerkt aan het 

samenstellen van een team van Pabo- en CMV-studenten die op oproepbasis het vaste team kunnen 

versterken 
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Jeugd Vakantie Paspoort (JVP) 
 
In de zomervakantie kunnen alle Rotterdamse basisschoolleerlingen met hun JVP deelnemen aan 

culturele en sportieve activiteiten in de stad. Het museum doet jaarlijks mee met dit project van de 

Dienst Sport en Recreatie, zeker omdat hiermee kinderen worden bereikt die normaal gesproken niet 

in een museum komen. Jaarlijks ontwikkelt het NMR een nieuwe zomeractiviteit rond thema’s zoals 

reizen of dieren uit andere landen. Daarbij is materiaal nodig dat betrekking heeft op zo’n thema, om 

de activiteiten tastbaar en speels te maken.  

 

vakgerichte lessen HBO 
 
Deze lessen zijn voor het eerst ontwikkeld in het schooljaar 2004-2005. Pabostudenten ervaren in de 

praktijk hoe leuk een les natuuronderwijs kan zijn door deze speels en actief op te zetten. In ons 

museum doen zij ideeën op voor hun eigen lessen op school. Daarnaast is de bedoeling dat ze worden 

gestimuleerd tot museumbezoek met hun eigen toekomstige klas. De CMV studenten krijgen een 

kijkje in de keuken van de afdeling educatie: wat komt er allemaal kijken bij het ontwikkelen van een 

educatief project? Deze lessen worden aangeboden naast het reguliere lesprogramma. Hiervoor zijn op 

termijn docenten op oproepbasis nodig. 

 

samenwerking met andere instellingen 
 
Voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn: de landelijke braakbalpluisweek met de VZZ 

(Vereniging voor Zoogdierkunde), deelname aan het kunstenpakket van de SKVR en een gezamenlijk 

lesaanbod met de Kunsthal wanneer zich daartoe een passende gelegenheid voordoet. Deze verbanden 

wil het museum graag voortzetten en uitbreiden.  

Het project ‘Ketelbinkie’ in samenwerking met de SKVR en een aantal andere Rotterdamse musea is 

in 2005 van de grond gekomen. Hierbij ontdekken leerlingen van groep 8 van het BO allerlei 

achtergronden rond het oerrotterdamse lied over Ketelbinkie. Een groot deel van dit project wordt via 

de website aangeboden. 
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onderzoek 
 
Eén van de kerntaken van een museum is onderzoek. In ons geval is dat natuurwetenschappelijlk 

onderzoek dat zich baseert op de collecties en/of op expertise van de medewerkers. Er zal worden 

voortgegaan met lopende onderzoeksprojecten:  

 

collectiegerelateerd onderzoek 
 
Dit onderzoek is ondergebracht bij de collectiebeheerders die daarvoor worden gefaciliteerd in tijd en 

voorzieningen. Een niet onbelangrijk deel hiervan is vrijwilligerswerk. De nadruk ligt op fauna van het 

Noordwest-Europese gebied, maar andere aandachtsgebieden worden niet a priori uitgesloten. 

 

avifauna van Z.O.Azië 
 
Dit onderzoek is geconcentreerd bij twee collectiebeheerders, die zich richten op twee families: 

Megapodidae (grootpoothoenders) en Monarchidae (vliegenvangers). Er wordt internationaal 

samengewerkt met collega’s in vooral Indonesië en de VS. 

 

paleontologie van N.W.Europa 
 
Op het gebied van paleontologie wordt samengewerkt met enkele andere natuurhistorische musea (o.a. 

in Maastricht, Leiden, Denekamp, Boxtel) en de Universiteit Utrecht. Dit zal in de planperiode 

formeel worden bekrachtigd met een convenant. Voor een deel bestaat de samenwerking uit de 

beschikbaarstelling van de directeur NMR in de functie van bijzonder hoogleraar 

Vertebratenpaleontologie aan de Universiteit Utrecht (faculteit Geowetenschappen). Binnen het NMR 

is het paleontologisch onderzoekswerk geconcentreerd bij enkele collectiebeheerders, drie honorair 

onderzoeksmedewerkers en voor een deel ook bij twee betaalde medewerkers. Nadruk ligt op de 

Noordzee en omliggende landen, waaronder uiteraard Nederland. In het kader van het 

promotieonderzoek van een medewerker en het onderzoeksprogramma van de directeur is er het 

voornemen om in 2008 een grondboring tot ca. 42 m diepte te (laten) verrichten ter hoogte van de 

Schelphoek op Schouwen-Duiveland. Doel is het bemonsteren van een aardlaag die beter moet worden 

gedateerd met behulp van de erin te vinden fossielen. 

Verder staat samenwerking met het Darwin Centre for Biogeology hoog in het vaandel van  

beleidsvoornemens. Dit centrum, waarin zes Nederlandse onderzoeksinstituten samenwerken, zoekt 

via een convenant met enkele vooraanstaande natuurhistorische musea een draagvlak voor 

wetenschapsvoorlichting op het gebied van de biogeologie. 

 

conferenties 
 
In 1998 organiseerden het museum en bSR een klein symposium over stadsecologie met sprekers uit 

Engeland en Duitsland. In 1999 organiseerde het NMR de ‘Second International Mammoth 

Conference’, eveneens in 1999 een klein internationaal symposium (‘Elephants have a snorkel!’) en in 

2001 participeerde het NMR in een internationaal symposium in Utrecht over ‘Distribution and 

Migration of Tertiary Mammals in Eurasia’. Dergelijke initiatieven versterken de rol van het museum 

als onderzoeksinstelling en genereren bovendien veel publiciteit. Het zijn tevens goede 

aanknopingspunten voor sponsoring en ook hier kan worden samengewerkt met externe partners. 

Het (mede) organiseren van conferenties past ook in het beleidskader van de internationalisering (zie 
hieronder), zodat het museum de draad weer wil oppakken. 
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bSR ecologisch advies 

 
Een wezenlijk onderdeel van het onderzoeksprogramma van het NMR wordt gevormd door de 

activiteiten van bSR ecologisch advies (bSR staat daarbij voor bureau Stadsnatuur Rotterdam, de 

oorspronkelijke naam). bSR houdt zich bezig met onderzoek naar flora en fauna in het stedelijk 

gebied, met nadruk op inventarisaties en monitoring. Dit betreft voornamelijk toegepast onderzoek ten 

behoeve van overheid en publiek. Eén en ander vertaalt zich bijvoorbeeld in - respectievelijk - 

groenbeleidsplannen en betrokkenheid. 

Daarnaast is bSR adviseur op het gebied van natuurwetgevingsvraagstukken voor uiteenlopende 

opdrachtgevers. 

In samenwerking met het Rotterdams Milieucentrum worden cursussen gegeven op het gebied van 

tellingen van (onder meer) vogels en vlinders. 

Ook beheert bSR de (digitale) kennisbank met alle zelf gedane én door derden aangeleverde 

waarnemingen van stedelijke flora en fauna, op kaart ingetekend. 

 

bSR is in 1997 opgericht door het NMR en de dienst Gemeentewerken (GW) en heeft in de laatste 

jaren een wijziging ondergaan in de financieringswijze: van meer gesubsidieerd naar meer 

commercieel. Aan dat laatste kleven enkele nadelen, die voor de directies van NMR, dS+V en GW 

aanleiding vormden om de financieringswijze te heroverwegen. Doel is om bSR meer voor Rotterdam 

en het Rotterdamse publiek te laten werken en minder als semi-commercieel ingenieursbureau te laten 

opereren voor andere gemeenten en instellingen in den lande.  

 

De ambtelijke notitie hierover is ter informatie als Bijlage 2 bij dit plan gevoegd.  

 

 



 17 

bedrijfsvoering:  
promotie en marketing 

 

publiciteit 
 
Het museum is sterk in het creëren van stevige aandacht in de media, zowel in binnen- als ook in het 

buitenland. De directeur en de conservator zijn regelmatig te gast bij radio en tv en publiceren 

regelmatig in de landelijke kranten en opiniebladen. De naamsbekendheid van het museum is daardoor 

groot. Meer dan voorheen, moet die media-aandacht een vervolg in het museum krijgen, in de vorm 

van een kleine tentoonstelling, presentatie of lezing, zodat deze publiciteit ook (meer) bezoekers gaat 

opleveren.  

 

Straatgras 
 
Al 19 jaargangen zijn intussen verschenen van Straatgras, het magazine van het NMR dat wordt 

verspreid onder vrienden, relaties en andere belangstellenden. Straatgras heeft een belangrijke functie 

als bindmiddel voor de relaties en om de ‘natuurlijke’ achterban van het NMR op de hoogte te houden. 

Normaal gesproken verschijnen er vier nummers per jaar. 

 

Natuurlijk Rotterdam 
 

Vier keer per jaar geeft bSR voor al haar relaties den nieuwsbrief Natuurlijk Rotterdam uit (oplage 

1100) met daarin de resultaten van onderzoeken of inventarisaties, bijzondere waarnemingen en 

andere lopende zaken op gebied van het stedelijk ecosysteem. 

 

Elektronische nieuwsbrief 
 
Er zal een elektronische nieuwsbrief gecreëerd worden die wanneer daar aanleiding toe is snel 

rondgestuurd kan worden aan het groeiend aantal belangstellenden. De nieuwsbrief zal aandacht 

schenken aan lopende en nieuwe tentoonstellingen, activiteiten voor kinderen, feestjes, aanwinsten en 

actuele zaken. 

Vanuit bSR gebeurt dit al: er wordt ongeveer tien keer per jaar een nieuwsbrief naar de waarnemers 

verstuurd (waarneming<at>nmr.nl) 

 

Deinsea 
 
Wat Straatgras is voor de vrienden en relaties, is Deinsea voor de internationale wetenschappelijke 

contacten van het museum: wereldwijd ongeveer 200 andere instituten en musea, evenals honderden 

wetenschappers. Deinsea publiceert artikelen uit eigen kring, door NMR medewerkers geschreven, 

maar ook dikwijls worden artikelen ‘van buiten’ geaccepteerd. Alle artikelen zijn ge-peer-reviewed 

om de inhoudelijke kwaliteit te waarborgen. Deinsea verschijnt in principe één keer per jaar in een 

oplage van 800. Met ingang van nummer 12 (2008) zullen Deinsea-artikelen eerst online gepubliceerd 

worden. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij het DOI (Digital Object Indentifier) systeem, dat 

online gepubliceerde artikelen registreert en makkelijk vindbaar maakt. 

 

website 
 
De vernieuwde website (nmr.nl) speelt een steeds grotere rol bij de communicatie van het NMR met 

de buitenwereld. Museumnieuws wordt snel online gezet. De archieffunctie zal worden uitgebreid 

(alle oude jaargangen van Straatgras en Deinsea zullen volledig opgenomen worden) en de collectie 

database zal meer informatie bevatten, waaronder publicaties over en beeldmateriaal van de 
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betreffende collectie stukken. Op de website van bSR (bureaustadsnatuur.nl) staan voor het publiek 

diverse onderzoeksrapporten. 

 

huisstijl en herkenbaarheid 
 
De huisstijl is aangepast aan de nieuwe naam, Natuurhistorisch Museum Rotterdam, maar het gebouw 

moet nog van duidelijke naamborden worden voorzien om de herkenbaarheid aan de buitenkant te 

vergroten.  
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bedrijfsvoering:  

internationalisering 
 
Voor de planperiode staat een intensivering op het programma van de bestaande internale contacten en 

een (bescheiden) uitbreiding. De bestaande contacten zijn de volgende. 

 

- Het NMR participeert in een internationaal netwerk van Euraziatische museumdirecteuren: 

the Summit Forum of Eurasian Museums of Natural History. Eenmaal per jaar treffen de 

directeuren van musea elkaar in een Aziatisch of Europees museum; in 2006 in Senckenberg 

(Frankfurt, Duitsland), in 2007 in het Tianjin Museum of Natural History (China). Voor 2008 

staat een bijeenkomst in Nederland op het programma (Maastricht en Rotterdam); de 

organisatie daarvan valt echter buiten het tijdskader van dit plan. Er zal worden gestreefd naar 

enkele concrete zaken, waaronder een tentoonstelling. De voortzetting van deze contacten en 

samenwerking met Aziatische musea op het gebied van uitwisseling van tentoonstellingen, 

uitwisseling van expertise en gezamenlijk organiseren van veldwerk is een speerpunt. 

Het NMR heeft een bestaande samenwerking met een natuurhistorisch museum in Spanje, het 

Museo Balear de Ciències Naturals, te Sóller, Mallorca. Dit resulteerde tot nu toe in een 

expositie (in 2003), in assistentie bij collectiebeheer in Sóller, en in het samen met de 

Reinwardt Academie (Amsterdam) inzetten van stagiaires in Rotterdam en Sóller. De directeur 

NMR is in Sóller benoemd tot wetenschappelijk adviseur (‘assessor cientific’). De 

verwachting is dat deze samenwerking in deze planperiode tot beider voordeel zal worden 

uitgebreid. 

- De in het kader van de wetenschapscommunicatie in 2006 aangegane samenwerking met de 

Amerikaanse organisatie Improbable Research (het virtuele European Bureau is in het 

NMR gevestigd) zal worden voortgezet en resulteert in tenminste één jaarlijks evenement in 

het museum, en zomogelijk ook erbuiten. Improbable Research is de Amerikaanse organisatie 

die o.a. de jaarlijkse IgNobelprijzen uitreikt en die opmerkelijk en onwaarschijnlijk onderzoek 

onder de aandacht van een groot publiek brengt; doel is het vergroten van de belangstelling 

voor wetenschap in het algemeen. Het NMR heeft haar sporen verdiend op het gebied  van 

‘onwaarschijnlijk onderzoek’ en cultiveert deze ‘niche’ middels dit samenwerkingsverband. 

- Een aantal van de honorair onderzoeksmedewerkers is zeer actief op internationaal vlak. Dick 

Mol is bekend om zijn mammoetonderzoek, met name in Russisch Siberië en in de 

Verenigde Staten. Klaas Post is bezig met onderzoek naar fossiele zeezoogdieren; in dat kader 

heeft het museum een verzamelreis naar Namibië mede-georganiseerd en zijn er contacten met 

Peru voor veldwerk. Dergelijk onderzoek en veldwerk zal worden gecontinueerd en waar 

mogelijk versterkt. Uiteindelijk leidt het tot uitbreiding van de collectie met belangwekkend 

materiaal en tot exposities die al dan niet via uitwisseling tot stand kunnen komen. Het zijn 

bovendien onderwerpen die regelmatig de pers halen. 

- Naast deze internationale contacten heeft de directeur uit hoofde van zijn aanstelling als 

bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht contacten die gedeeltelijk ook voor het 

museum profijtelijk (kunnen) zijn; een voorbeeld is het HOPsea netwerk (Human Origins 

Patrimony in Southeast Asia) op het gebied van fossiele mensachtigen.  

 

Voor internationalisering wordt een bedrag van € 20.000 op de begroting gereserveerd. Dit bedrag is 

bedoeld voor reis- en verblijfkosten van NMR medewerkers in het buitenland (voortvloeiend uit 

samenwerkingsprojecten), voor reis- en verblijfkosten van buitenlandse relaties - op uitnodiging - in 

Rotterdam, voor het realiseren van projecten in het kader van uitwisseling, voor gezamenlijke 

veldwerkkosten en publicaties. 
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bedrijfsvoering:  
interne organisatie  

 
innovatie en kwaliteitsbewaking 

 
Aandacht voor innovatie en kwaliteitsbewaking is voor het NMR een mogelijkheid om de ingezette 

professionalisering vast te houden. Het doel is dan ook tweeledig: 

1. het zet de organisatie aan tot het stellen van de vraag hoe verbeteringen kunnen worden 

doorgevoerd en hoe nieuwe en aanvullende activiteiten kunnen worden gegenereerd. 

2. het streeft ernaar om gegenereerde kennis aan de organisatie te binden.   

 
Zonder investering in mensen en middelen zal de organisatie verstarren en achteruitgaan. Het zijn de 

medewerkers die de museale strategie uitwerken en daarmee helpen het NMR als ‘product’ te 

realiseren. Motivatie van de medewerkers is daarmee een belangrijk management-issue. Het 

beschikken over hun kennis en expertise is een essentieel onderdeel bij het ontwikkelen van nieuwe 

producten en diensten en bij de communicatie met het publiek. Het volgen van cursussen en 

opleidingen die passen binnen  het kader van het functioneren wordt gestimuleerd. 

 

personeel 
 
In beleidsplanperiode dient budget te worden gevonden voor 

- een structurele aanstelling van de huidige ID functies van twee medewerkers winkelbeheerder 

/ receptionist 

- een extra educatief medewerker. 

 

Het Natuurhistorisch Museum wordt inmiddels niet meer (zoals vier jaar geleden) direct bedreigd in 

haar belangrijkste kerntaken, maar op termijn is vooral de functie winkelbeheerder / receptionist een 

probleem wanneer de beide huidige medewerkers afvloeien en dientengevolge de subsidie van 

SoZaWe vervalt.  

 
Nadere uitwerkingen van het personeelsbeleid zullen per jaarplan worden geformuleerd.  

 

gebouw 
 
Het gebouw is eigendom van het OBR en heeft in 2007 een belangrijke renovatie ondergaan 

(schilderwerk, veel rot houtwerk vervangen, ondeugdelijk metselwerk hersteld). De ‘aangebouwde’ 

nieuwbouw is in 1995 tot stand gekomen, de verbouwing van de oudbouw in 1996. Nog openstaande 

problemen zijn 

- een ondeugdelijke en te krap bemeten elektrische installatie en 

- een ontoereikende klimatisering in depots en expositieruimten (zie hierboven).  

Dit laatste heeft zowel repercussies voor de collecties (risico’s voortvloeiend uit sterk wisselende 

temperatuur en vochtigheidsregimes) als voor het publiek (onvoldoende luchtverversing). Alleen in de 

Hoboken Salon en het daarboven gelegen museumlokaal is sinds kort airconditioning aangebracht.  

In de beleidsplan periode 2009-2012 zullen genoemde problemen in samenspraak met het OBR 

opgelost moeten worden. Ook over het reguliere onderhoud moeten met het OBR bindende en 

toetsbare afspraken gemaakt gaan worden. 

 

Een apart punt van aandacht is het ruimtegebrek. Twaalf jaar na oplevering van de nieuwbouwvleugel 

en de gerenoveerde villa is er veel veranderd. De komst en groei van bSR, de komst en groei van een 

succesvolle afdeling educatie, uitbreiding van de bibliotheek en de collecties, waarbij bij dit laatste 

met name de donatie van particuliere natuurhistorische verzamelingen een rol speelt; dat alles leidt tot 
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ruimtegebrek op gebied van kantoor- en depotruimte. Op gebied van werkruimte speelt hierbij ook de 

Arbo-wetgeving een rol. Ook de vloerbelasting blijft een probleem, vooral in de oude villa. Tijdens de 

planperiode moeten oplossingen worden gezocht én gevonden.  

 

veiligheidszorg 
 

In de planperiode krijgt de veiligheidszorg een impuls. Daar is in 2007 reeds mee begonnen dankzij 

subsidie van de Mondriaanstichting, leidende tot een risicoanalyse en een eerste calamiteietenplan. In 

de planperiode wordt verder gewerkt aan een nieuw ontruimingsplan en aan verwezenlijking van een 

technische infrastructuur (camera’s, nieuwe brand- en rookmelders en dergelijke voorzieningen). Het 

personeel volgt cursussen op het gebied van BHV, EHBO, ontruiming) en er is een jaarlijkse 

brandoefening.  

 

organisatie 
 
De nog door te voeren wijzigingen in de formatie dienen nauwkeurig te worden begeleid. In het 

verleden zijn dit soort personele aanpassingen uitgevoerd vanuit een ontwikkelingsbenadering. 

Hierdoor kon organisch een functie worden toegevoegd of werd besloten een functie te laten vervallen. 

Dit bood (en biedt) grote voordelen, maar was ook mogelijk aangezien er nagenoeg niet met adequate 

functieomschrijvingen wordt gewerkt. Daarin is in 2007 verandering gekomen met het opstellen van 

een organisatieschema met bijbehorende functieomschrijving en inschalingen; hiertoe wordt het 

gemeentelijk model gehanteerd van SK schalen. Dat neemt niet weg dat er gelet op de kleine 

personeelsbezetting toch ook eisen gesteld moeten worden aan de flexibiliteit en multi-inzetbaarheid 

van de medewerkers.  

 

De museale- en bedrijfsprocessen dienen verder te worden vormgegeven en beschreven. Vanuit deze 

beschrijving is het mogelijk om vervolgens te werken aan de beschrijving van de Administratieve 

Organisatie (AO). Het is de bedoeling dit in de beleidsplanperiode tot stand te brengen.  

 

 


