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I N H O U D :
•De spinnen van 10-hoog

deel 3: Spinnenplaag  in

flatgebouw Ternate

•Gedenkplaat voor

Rumphius in Duitsland

•Column:

Potvisstrandingen: 

dertig ton slap geklets

•De Collectiebeheerders

aflevering 10 John Mulder

•Aanwinstenboek: 

januari t/m 

december 1996

•Museumnieuws:

De Super Insecten Show;

Opening Alfabe(s)tiarium;

Speurtocht vernieuwd;

Najaarsschoonmaak;

Museumwinkel;

MJK/ vriendenvoucher;

DEINSEA 3 verschenen;

Tentoonstellingsagenda

Opening van REGIONATUUR

Op 8 november j.l. vond de officiële
opening van REGIONATUUR plaats door
wethouder J. van der Tak die zich bij
wijze van openingshandeling een weg
baande door een muur van affiches.
Bijna 200 belangstellenden woonden
de feestelijke bijeenkomst bij en 
luisterden naar de inleidende woorden
van Jelle Reumer en ANWB hoofd-
directeur mr P.A. Nouwen. Zijn toe-
spraak drukken we hieronder in zijn
geheel af.

De tentoonstelling ‘REGIONATUUR’ die we van-

daag officieel openen – ‘officieel’, zeg ik met

nadruk, want de tentoonstelling loopt al enkele

weken – is mijns inziens een belangrijke. Hij

geeft een geheel eigen kijk op de natuur in het

Rijnmondgebied en dat is een gebied dat nie-

mand direct associeert met natuur. Voor de

bewoners van Rijnmond is het de normaalste

zaak van de wereld om hun frisse neuzen te

gaan halen in de bossen van Utrecht, Gelderland

of Noord-Brabant of aan de Zeeuwse stranden

en daar te genieten van wat de natuur zoal te

bieden heeft. Wat hier van onze eigen Rijnmond

wordt getoond, leert ons dat die verplaatsingen

in oostelijke en zuidelijke richting niet per se

nodig zijn. Uit de expositie blijkt dat deze 

omgeving – ja zelfs de stad Rotterdam zelf – 

ook natuurliefhebbers veel te bieden heeft. Een

belangrijk speerpunt in de visie van de ANWB is,

dat wonen, werken én recreëren bij elkaar horen.

Dus als ze niet in elkaars omgeving gelegen zijn,

dan moet daar iets aan worden gedaan. Dat ge-

beurt zelden automatisch. Verreweg de meeste

politieke aandacht gaat uit naar woningbouw,

infrastructuur, bedrijfsterreinen. Over recreatie

maakt de politiek zich zelden druk. Toch is

recreatie belangrijk in ons jachtige bestaan.

Lekker wandelen of fietsen in de open lucht

biedt ontspanning en rust, iets waar steeds meer

mensen naar op zoek zijn. Maar vraag en aan-

bod vinden elkaar niet altijd even gemakkelijk.

Voor de Randstad liggen talloze plannen klaar.

Plannen voor honderdduizenden woningen, HSL,

Betuwelijn, start- en landingsbanen, maar over

recreatiegebieden wordt maar mondjesmaat

gesproken. Demografische ontwikkelingen, toe-

name van de vrije tijd en een groeiend natuur-

en milieubesef vragen om meer ruimte voor

recreatie in een natuurlijke omgeving. Mensen

vragen geen ingewikkelde dingen: gewoon paden

om te kunnen wandelen of fietsen op kortere

afstand van de woning. De campagne die we

samen met het WNF voerden, droeg de titel

‘Nederland 2x zo mooi’. Deze verwoordde ons

streven naar een verdubbeling van de opper-

vlakte aan natuurgebieden in Nederland,

natuurgebieden waar recreanten welkom zijn,

wel te verstaan. Hekken rond de natuur zijn ons

inziens slechts in bijzondere gevallen nodig.

Jelle Reumer geeft de heer

Nouwen (links) uitleg bij een

onderdeel van REGIONATUUR.

(foto: Kees Moeliker)
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Meestal verdragen natuur en recreanten elkaar

heel goed. Er is sprake van een heilzame wissel-

werking. Natuur doet de mensen goed. En als

mensen van de natuur kunnen genieten, groeit

het draagvlak voor natuurbehoud en natuur-

bescherming waar nodig. Als de natuur dicht bij

huis te vinden is, biedt dat vele voordelen. Op

elk moment dat mensen behoefte hebben aan een

beetje ruimte, rust en groen, hoeven ze niet ver

te reizen. Het is toch behoorlijk met elkaar in

tegenspraak als randstedelingen eerst met hun

auto’s in de file richting de ‘Hoge Veluwe’ het

milieu moeten belasten, voordat ze kunnen gaan

genieten van het natuurschoon in dat Nationale

Park. Een ander voordeel is dat de natuur dicht

bij huis de kwetsbare natuur spaart. Door een

betere spreiding wordt de druk op de natuur-

gebieden van nationale naam en faam verlicht.

Het Natuurmuseum hier in Rotterdam heeft dat

allemaal goed in de gaten. Met de expositie die

we vandaag openen, fungeert het museum als

wegwijzer naar de natuur in de eigen omgeving.

Met animatiefilms, een bonte verzameling van

vogels en vissen, doorsneden van bodemsoorten

en op schaal uitgebeelde ecologische ketens wordt

een prima beeld gegeven van wat de natuur in

onze omgeving te bieden heeft. We staan er niet

vaak bij stil. We mopperen in de stad wel eens

dat onze natuur uit niet veel meer bestaat dan

huismussen en duiven, vooral beroemd vanwege

hun vernietigende uitwerpselen. Wat hier is te

zien bewijst dat we niet zo ver hoeven te gaan

om ook eens wat anders te zien. Wist u dat er

Schotse Hooglanders rondlopen op het Lage

Bergse Bos in Hillegersberg en dat er zeldzame

ijsvogels vissen in de watertjes in het Kralingse

Bos? Heeft u de plantenpracht al eens bekeken

in de botanische tuin ‘Arboretum Trompenburg’

in Kralingen en kent u de vele eendensoorten

die elke winter weer de Rottemeren aandoen?

Het ligt echt allemaal op fietsafstand. Onlangs

mocht mijn collega de heer De Lange hier de

officiële opening verrichten van een netwerk van

fietsroutes die vanuit dit Natuurmuseum leiden

naar vele recreatiegebieden in de omgeving. 

De ANWB heeft deze routes in samenwerking

met medewerkers van de gemeente Rotterdam

bewegwijzerd en op tien plaatsen voorzien van

panelen met informatie over wat er onderweg

zoal te zien is. In totaal zijn er bijna 200 fietsweg-

wijzers geplaatst. De routes leiden naar de

recreatiegebieden Midden-Delfland,

Rottemeren, IJsselmonde en Voorne-Putten-

Rozenburg. En dan te bedenken dat we daar-

naast nog prachtige strand- en duingebieden in

onze directe omgeving hebben, de Rhoonse

grienden en de weidegebieden in de diverse

waarden, niet ver verwijderd van de enorme

bedrijvigheid van deze havenstad.

Het zijn gebieden waar u naar hartelust kunt

recreëren. Van golfen tot fietsen en van surfen

tot intens genieten van de natuurpracht.

Dit alles geeft ons Rotterdammers weer eens

een heel andere reden om trots te zijn. Je moet

er toch niet aan denken om in Arnhem te wonen

en altijd te zijn aangewezen op de ‘Hoge

Veluwe’. U hoort het, er is ook de ANWB veel

aan gelegen om de natuur in de eigen regio beter

zichtbaar te maken. Onze nauwe betrokkenheid

bij de natuur is niet algemeen bekend. Toch

stond de Toeristenbond ANWB in 1905 bijvoor-

beeld aan de wieg van Natuurmonumenten. 

We zullen ons blijven inspannen voor een 

symbiose tussen natuur en recreatie.

Het Natuurmuseum geeft daartoe met deze

expositie een goede stimulans. De tentoonstel-

ling is semi-permanent. Dat wil zeggen dat hij 

er blijft totdat besloten wordt dat hij weg moet.

Ik hoop van ganser harte dat de expositie, die

ook van tijd tot tijd zal worden aangepast, lang

zal blijven bestaan. Het is namelijk goed de 

mensen te wijzen op de waarde van hun eigen

woonomgeving. Ik wens u bijzonder veel succes

en zeer vele bezoekers.

De officiële opening 

van REGIONATUUR trok 

veel belangstelling.

(foto: Kees Moeliker)

De openingshandeling van

wethouder J. van der Tak.

(foto: Kees Moeliker)


