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In dit Het Natuurhistorisch Nieuws: samenwerking met Natuurmonumenten, opfrisbeurt

voor onze vaste tentoonstelling 'Opgeraapt Opgevist Uitgehakt', inschrijving voor de

MuseumJeugdUniversiteit, workshop voor kinderen in de kerstvakantie, afscheid van onze

directeur en een cursus van Bureau Stadsnatuur.

Museum

Samenwerking Natuurmonumenten

Op 14 oktober 2015, onder toeziend oog

van het kunstwerk �Grutto in vlucht�,

ondertekenden museumdirecteur Jelle

Reumer en Maaike Bruggink,

regiodirecteur Zuid-Holland & Zeeland van

Natuurmonumenten, een belangrijke

samenwerkingsovereenkomst.

Samengevat betekent die overeenkomst

dat Natuurmonumenten financieel

bijdraagt aan de verbouwing van een

�vergeten� kantoorruimte tot een

volwaardige museumzaal en dat

Natuurmonumenten die publieksruimte

regelmatig inricht met exposities. De

eerste in die reeks gaat over het

Rotterdamse Platteland en opent, na de

verbouwing, naar verwachting in de loop

van het komende voorjaar.

Afscheid directeur

Na 28 jaar directeurschap heeft Jelle

Reumer op 27 november afscheid

genomen van het museum. Er was die

dag een mini-symposium (Van

Spitsmuiskies tot �De Grootste Muil�)

georganiseerd in het auditorium van de

Kunsthal met aansluitend een

afscheidsreceptie in het museum

(beeldverslag). Jelle kreeg naast vele

persoonlijke geschenken als �offici�le�

afscheidscadeaus een fraaie replica van

de sabeltandtijgerkaak die in 2000 werd

opgevist uit de Noordzee, de binoculaire

microscoop die hij sinds 1994 in bruikleen



had en een boek waarin al zijn columns

die hij voor het museumtijdschrift

Staatgras schreef, zijn gebundeld. Dat

boek, getiteld �De kunstknie van mijn

vader� kregen alle genodigden mee naar

huis. Lees meer.

Collectie

Vernieuwde expositie

Het moest er eens van komen! De expo

Opgeraapt Opgevist Uitgehakt is geheel

vernieuwd. Er is gesloopt, geschilderd,

geplakt, verplaatst en toegevoegd. Naast

bekende collectiestukken zoals de

fossiele hyenadrol, de onderkaak van de

sabeltandtijger, de grote

mammoetschedel en ammonieten is er nu

ook een bijzonder loopspoor van een

zeereptiel te zien, 245 miljoen jaar oud.

Op deze meer dan 6 meter lange plaat

sediment uit de Winterswijkse

Steengroeve staan voetsporen in een

versteende laag blubber, zelf opgegraven

(�n hier opgepoetst) door Jelle Reumer. .

Educatie



Kerstvakantie: Museumstuk Maken

Woensdag 23 december kunnen kinderen

samen met een �chte kunstenares een

bijzonder museum-stuk voor aan hun muur

maken. Niet zomaar knippen en plakken,

maar door goed naar onze dieren te kijken

�n met bijzondere materialen te werken.

Lees meer.

De inschrijving begint bijna!

De Museumjeugduniversiteit is er voor nieuwsgierige kinderen van 8 - 12 jaar. Op zondag 21

februari 2016 start er weer een nieuwe reeks colleges in Het Natuurhistorisch. Tijdens vier

colleges vertellen wetenschappers en experts onder andere over fossielen onder de Markthal en

of je om dode dieren kan en mag lachen. Schrijf uw kind snel in want vol is vol! Lees meer.

Bureau Stadsnatuur

Actuele cursus natuurwetgeving op maat

Maakt u ruimtelijke plannen, bent u betrokken bij sloopprojecten, groenbeheer of -onderhoud?

Dan heeft u vrijwel zeker met natuurwetgeving te maken. Deze wetgeving is complex en

bovendien komt de nieuwe Wet Natuurbescherming eraan in 2016. Grijp de huidige

veranderingen aan om u nader te laten informeren: volg begin 2016 een cursus bij Ecologica en

Bureau Stadsnatuur!

Steun Het Natuurhistorisch: word vriend!



Agenda

begin december

openstelling vernieuwde expo Opgeraapt Opgevist Uitgehakt

19 december

Inlooprondleiding door museum, gratis

23 december

Inloopworkshop Museumstuk Maken

25 december

museum gesloten

26 januari

cursus Natuurwetgeving op maat

18 februari

cursus Natuurwetgeving op maat

Kijk voor meer informatie op onze website: www.hetnatuurhistorisch.nl.
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