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Nieuwe museumlessen
Er is een handig en informatief boekje 
verschenen over alle lessen die het muse-
um het onderwijs aanbiedt. Inmiddels 
zijn dat er meer dan tien, van de klas-
sieker ‘Kleine Bever en de Echo’ voor 
kleuters tot de nieuwe les ‘Horen met je 
… zwemblaas?!’ voor de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs. Met het boekje 
is het voor de leerkracht gemakkelijk 
om een keuze te maken die aansluit bij 
het niveau van de klas en de lopende 
leerstof.
   Nieuw is ook de les ‘Evolutie in een 
Koffer’ over Darwin, zijn gedachtegoed 
en zijn reis met de Beagle die in samen-
werking met Scheepswerf De Delft is ont-
wikkeld. Deze museumles is ook moge-
lijk in combinatie met een bezoek aan 
De Delft. Voor alle lessen geldt dat de 
leerlingen zoveel mogelijk zelf doen en 
met echte natuurhistorische voorwerpen 
werken. Er is altijd begeleiding door een 
medewerker van de afdeling educatie.

   U kunt het boekje ‘Museumlessen voor 
het onderwijs’ aanvragen door een e-mail 

te sturen naar educatie@nmr.nl. 
Online bekijken kan ook op 

www.nmr.nl > kids | educatie.

Ptero’s te boek
Bezoekers van de tentoonstelling 
‘Ptero’s boven Rotterdam’ die 22 sep-
tember 2010 opent, krijgen een boekje 
cadeau met achtergrondinformatie 
over deze fascinerende, uitgestorven 
vliegende reptielen. Het boekje (met 
dezelfde titel als de tentoonstelling) is 
geschreven door André Veldmeijer die 
de expositie naar Rotterdam haalde, 
voor het NMR vertaalde en comple-
teerde met prachtige pterosauriër-fos-

sielen uit bin-
nen- en buiten-
landse muse-
umcollecties. 
Dr Veldmeijer 
legt momenteel 
de laatste hand 
aan een (dik) 
boek over pte-
rosauriërs dat 
in november 
bij Uitgeverij 
DrukWare ver-
schijnt. Dit boek 
zal na verschijnen ruim voorradig zijn 
in de museumwinkel.

Schepsel schelp
Afgelopen zomer ontving het museum 
een schenking van een kleine 1000 mon-
sters fossiele mollusken uit Florida van 
Piet Hessel, directeur van de Stichting 
Schepsel Schelp en een klein, particu-
lier schelpenmuseum in Utrecht. Het 
materiaal is van Pliocene en Pleistocene 
ouderdom. De schenking vormt een 
mooie aanvulling op onze collectie West-
Europese fossiele schelpen van vergelijk-
bare ouderdom. Een fraaie serie van de 
soort Busycon contrarium wordt momen-
teel tentoongesteld in de aanwinsten-
vitrine. Voor de bibliotheek ontvingen 
we van dezelfde schenker alle denkbare 
literatuur over de geschonken schelpen – 
een mooie combinatie. 

Middelste Zaagbekjes
Het Deltagebied huisvest sinds ongeveer 
35 jaar een langzaam groeiende broed-
populatie van de middelste zaagbek 
(Mergus serrator). Het gaat om hooguit 
enige tientallen paren die voorname-

lijk broeden in het Haringvliet en het 
Grevelingenmeer. Deze toename zien 
we ook terug in de vogelcollectie. De 
oude collectie bevat alleen wintergasten 
(de soort is ’s winters algemeen), maar 
recentelijk zijn daar ook exemplaren uit 
de broedpopulatie bijgekomen. In 2009 
was dat een volwassen vrouwtje (NMR 
9989-3128) van het strand van Ouddorp 
en een kuiken (NMR 9989-3120) dat 
op 22 juli langs het Haringvliet bij 
Hellevoetsluis werd gevonden. Afgelopen 
zomer, op 29 juli, spoelde er een kui-
kentje dood aan, ook op het strand bij 
Ouddorp (NMR 9989-3216). De moe-
dervogel en een ander kuiken keken toe, 
Servaas van der Horst viste het donzige 
jong uit de branding en bracht het naar 
het museum. De locatie - langs zee - geeft 
aanwijzingen dat de middelste zaagbek 
ook in de duinen of buitengaats op een 
zandplaat broedt.
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Museumnieuws

Agenda

t/m 10 oktober 2010
terra nostra 
foto’s van Peet Hiddink 

t/m 31 oktober 2010
textieltorren & Fluweelkevers 
objecten van Sarah de Graaf 

t/m 12 september 2010
de Grote kanarie tentoonstellinG

natuur & cultuur van een volksvogel

22 september 2010 t/m 6 maart 2011
Ptero’s boven rotterdam 
vliegende reptielen uit de oertijd

G Alle museumlessen in een handzaam boekje.

G Quetzalcoatlus op jacht. 
(Mark Witton)

G Busycon contrarium in de aanwinstenvitrine. (Kees Moeliker)

G Het middelste zaagbekkuiken uit 2009. (Kees Moeliker)


