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Museum in coronatijd
Nog steeds geldt: reserveer online. 

 

Hoewel de coronamaatregelen voor

musea wat versoepeld zijn, raden wij

iedereen  aan om van tevoren online via

onze website e-tickets met een datum en

starttijd te boeken, ook als je Vriend bent,

houder van een Museumkaart of als je

met kinderen met een Jeugdvakantie

Paspoort komt. Alleen dan ben je zeker

van een entreebewijs. We verkopen wel

tickets in het museum, maar alleen als de

maximale corona-capaciteit nog niet

bereikt is. Of er op de dag nog plaats is, is eenvoudig in onze e-ticketshop te zien.

 

 Tijdelijke tentoonstellingen  

http://www.hetnatuurhistorisch.nl/
https://twitter.com/hetnatuurhist
https://nl-nl.facebook.com/hetnatuurhistorisch/
https://www.instagram.com/het_natuurhistorisch/
http://www.hetnatuurhistorisch.nl/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/bezoekersinformatie/naar-de-online-tickets/


   

 

 
 

Zomervakantie 2020

Nieuwe speurtocht

Handig! Over voetkussens, schubben en een slurf... Het is

de naam van ons nieuwe speurtochtboekje. Waarom heeft

het ene dier zulke lange poten en het andere een platte

snuit? En waarom zijn er dieren met schubben en hebben

vogels veren? Elk dier ziet er anders uit, dat hangt ook af

van zijn omgeving. Zwemvliezen zijn bij een landdier

ontzettend onhandig, maar voor een zeedier juist

onmisbaar! En met een lange nek kun je beter niet in een

dichtbegroeid bos wonen. Zoek naar de dieren en ontdek

 

 

Vaccineren Ja!/Nee?
De tentoonstelling ‘Vaccineren Ja!/Nee?’

over het vaccinatiedebat is verlengd t/m 10

januari 2021 en uitgebreid met een

speciale corona-update die draait om de

vraag 'Wanneer is er een vaccin tegen

COVID-19?'. Het antwoord weet niemand,

maar Bart Haagmans, viroloog en

onderzoeker coronavirussen op de afdeling

Viroscience van het Erasmus MC, laat zich

optimistisch uit in de tentoonstelling: "Een

werkzaam COVID-19 vaccin komt er!". De

urgentie van een vaccin vat Marion

Koopmans, hoofd van de afdeling

Viroscience, mooi samen: "De beste

manier om van de 1,5 meter samenleving

af te komen is een COVID-19 vaccin."

 

  

Roos Holleman: Wallacea
Nog t/m 6 september 2020 zijn de wanden

van de Van Roonzaal in het museum

behangen met imposante pastels van

bijeneters, baardvogels, boshoenders,

paradijsvogels, jufferduiven, scharrelaars

en meer Indonesische vogelpracht. Voor

alle huiden geldt: door Wallace verzameld

en door Holleman getekend. Roos

Holleman: “Ik zie de tentoonstelling als een

samenkomst van twee verzamelaars:

Wallace, de onderzoeker in de natuur, en

mijzelf, de kunstenaar op papier. De

werken exposeer ik in een groot grid, een

soort installatie, een hommage aan de

diversiteit van soorten maar ook een

reflectie op de kunst van het ordenen en

de menselijke verzameldrift.” 

 

https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/voor-kinderen/speurtochten/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/nu-te-zien/vaccineren-ja/nee/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/nu-te-zien/roos-holleman-wallacea/


welke handigheidjes zij hebben om zo lekker mogelijk te leven. En let op: we zijn in de zomervakantie

ook op maandag open. 

 

Jeugd Vakantiepaspoort 

Ja hoor, ook in ons museum is 'ie geldig! Het Jeugd

Vakantiepaspoort (JVP) is in Rotterdam op alle

basisscholen uitgereikt aan duizenden kinderen. Kom

met je kind, kleine broer of zus of je buurmeisje naar

het museum om te speuren! En met een JVP is dat

voor de jonge bezoeker helemaal gratis. Ga op zoek

naar toffe dieren (bijvoorbeeld de scheetkever) en

ontdek welke handigheidjes zij hebben om zo lekker mogelijk te leven. Zien we jullie?

 
 
 

Met de bso naar het museum

Museumles of het JVP (gratis!)

Het is zomervakantie en ook bij de buitenschoolse opvang (bso) betekent dat voor kinderen leuke dingen

doen! In deze tijd met coronamaatregelen vraagt dat extra planning. In het museum bieden we daarom

activiteiten aan vóór het museum open gaat voor andere bezoekers. Van 09.30 tot 11.00 uur zijn jullie

welkom met de groep. Je kan met het Jeugd Vakantiepaspoort de bijbehorende speurtocht te doen

(gratis!), maar er is ook een aparte activiteit voor jullie groep in te plannen. Gezellig met jullie eigen

‘clubje’ met een speurtocht het museum door. Helemaal ‘coronaproof’ dus. Liever op een ander tijdstip

komen? In overleg kunnen we kijken naar de mogelijkheden. Altijd geldt wel dat zowel de bso-

museumles als de speurtocht gereserveerd moet worden. 

 

https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/voor-kinderen/speurtochten/activiteit/zomervakantie-2020/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/onderwijs/basisonderwijs/


 
 
 

Collectie

Honderden fossielen van de Maasvlakte

We ontvingen onlangs een fijne schenking van honderden

fossiele botten, tanden en kiezen van de (oude)

Maasvlakte, grotendeels verzameld in de jaren 1970. Het

gaat om resten van mammoeten, uitgestorven bevers,

paarden, runderen, herten en ook resten van roofdieren

zoals katten en wolven. De fossielen vormen een

waardevolle aanvulling op de collectie fossiele zoogdieren

en bieden een fascinerende blik op de dierenwereld die,

dat wat we nu Rotterdam noemen, duizenden jaren geleden bevolkte. Ook vondsten van de oude of de

Tweede Maasvlakte? Wij zijn benieuwd.

 

Onderzoek reuzenalk

Bijna 25.000 uur zoeken op 15 strandlocaties tussen Zeeuws Vlaanderen en Zandvoort, door dertig

fossielenverzamelaars. Die inspanning leverde in vijf jaar 91 botjes op van de reuzenalk (Pinguinus

impennis). Bram Langeveld (onze conservator) zocht ze uit, bracht de vindplaatsen in kaart, mat ze

minutieus op en kon van vier botjes de ouderdom bepalen. Dit onderzoek, onlangs online gepubliceerd in

Ardea - tijdschrift van de Nederlandse Ornithologische Unie, laat zien dat deze rond 1844 uitgestorven

niet-vliegende zeevogel ooit een gewone verschijning langs onze kust was. Bram Langeveld heeft de

fossielententoonstelling ‘Opgeraapt Opgevist Uitgehakt’ aangevuld met een mooie serie reuzenalkbotjes

die hij voor zijn onderzoek gebruikt heeft. Klik hier voor meer informatie.

 

https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/activiteiten/activiteit/natuurspreekuur/
https://bioone.org/journals/ardea/volume-108/issue-1/arde.v108i1.a10/New-Finds-Sites-and-Radiocarbon-Dates-of-Skeletal-Remains-of/10.5253/arde.v108i1.a10.full
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/nieuws/reuzenalk-was-gewone-wintergast/


 
 

 

Vernieuwde website
De afgelopen maanden heeft de website www.hetnatuurhistorisch.nl grootse veranderingen ondergaan.

We hebben een nieuw fris design en wie wij zijn en wat we doen, is nu nog duidelijker. Zo kunnen

docenten makkelijker onze museumlessen vinden en direct inboeken, is een reservering voor een

kinderfeestje snel te maken, kun je de conservator direct aanschrijven, heb je meteen de meest actuele

nieuwsberichten voor je en ook het smoelenboek van de organisatie is toegevoegd. En wie weet spot je

onze nieuwe sectie met toffe weetjes!

 

 
 
 

Publicatie

Straatgras

 

http://www.hetnatuurhistorisch.nl/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/onderwijs/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/voor-kinderen/kinderfeestjes/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/contact/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/nieuws/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/organisatie/medewerkers/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/


Het dubbeldikke zomernummer van ons museumtijdschrift

Straatgras valt deze week bij onze vrienden en relaties op

de mat. Jaargang 32, nummer 1 bevat opvallend veel

stadsecologische artikelen over het Kralingse Bos, een

uitgebreid verslag over onderzoek naar plantenresten in

fossiele hertenkiezen, over de wasberen in onze collectie

en hoe bloemen onder de scanner tot prachtige

botanische kunst kan leiden. Er staat verrassend

vogelnieuws in, een stuk over de invasie van zadellibellen

en een opinie-artikel over (het ontbreken van) Rotterdams

natuurbeleid. De beste manier om Straatgras (altijd) thuis

te ontvangen is Vriend worden van Het Natuurhistorisch:

aanmelden kan hier.

 
 
 

Bureau Stadsnatuur

Veldwerk

De ecologen van Bureau Stadsnatuur hebben er een voorjaar met aardig wat projecten in de buitenlucht

opzitten. Het vogelbroedseizoen loopt op zijn einde, jonge vleermuizen vliegen rond en de eerste

sprinkhanen laten weer van zich horen. Verschillende monitoringprojecten lopen echter gewoon door, het

is immers nog lang geen winter. Daarnaast wordt er veel advieswerk geleverd dit jaar, onder andere met

betrekking tot natuurinclusief bouwen, het plaatsen van natuurvriendelijke verlichting en het beheer van

bloemrijke bermen. Een inventarisatie van de zoeterwatervissen in een Rotterdams park leverde een

groot aantal fraaie vangsten op: blankvoorn (Rutilus rutilus), bittervoorn (Rhodeus amarus) en baars

(Perca fluviatilis).

 

https://www.hetnatuurhistorisch.nl/organisatie/publicaties/straatgras/straatgras-jg-32-nr-1-juli-2020/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/stichting-vrienden/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/vriend-worden/
https://www.bureaustadsnatuur.nl/
https://www.bureaustadsnatuur.nl/werkvelden/ecologisch-onderzoek/monitoring.html
https://www.bureaustadsnatuur.nl/werkvelden.html


 

Het Natuurspreekuur digitaal gaat door!

Conservator Bram Langeveld is deze maand weer

het depot ingedoken en heeft verschillende

collectiestukken gebruikt bij het determineren van

ingestuurde vondsten voor het

digitale Natuurspreekuur. Ook een mooie vondst

thuis? Insturen kan voor Het Natuurspreekuur van

augustus. Alles is welkom in de mailbox van de

conservator. Hij doet zijn best om alles op naam te

brengen en schakelt daarbij ook de ecologen van

Bureau Stadsnatuur in. Maak een goede foto van het object naast een liniaal of een muntje (voor het

formaat) en stuur deze voor 11 augustus 2020 naar educatie@hetnatuurhistorisch.nl met vermelding van je

naam de vinddatum en vindplaats van het voorwerp. De conservator is benieuwd!

 
Het Natuurspreekuur digitaal ≫

Nieuw boek: Natuurschatten

'Natuurschatten' is een monumentaal boek dat voor het eerst de geschiedenis van Nederlandse musea

met natuurhistorische collecties beschrijft. Het laat zien hoe in natuurmusea die rijke collecties al vanaf het

prille begin de basis vormen van vooraanstaande bio-wetenschap, publieksgerichte educatie en vaak

vooruitstrevende tentoonstellingen. 'Natuurschatten' is ook een luxe museumgids. De auteur, Fred de

Ruiter, nodigt iedereen uit om met hem mee te kijken naar de bonte verscheidenheid van natuurmusea die

mailto:educatie@hetnatuurhistorisch.nl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIUDZRQVYQ0b2O_FCaNsqT6fmowjuRZtR
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/nieuws/boek-natuurschatten/


ons land kent en gekend heeft. Het boek is te koop in

de museumwinkel voor € 24.95. Vrienden van Het

Natuurhistorisch betalen op vertoon van hun vriendenpas

slechts € 10,-.

De Museumwinkel is zonder ticket te bezoeken. 

 
Ga naar de museumwinkel ≫

Tentoonstellingen

t/m 6 september 2020

Roos Holleman: Wallacea

vogelhuiden verzameld en getekend                                       

t/m 10 januari 2020

Vaccineren Ja!/Nee?

een prikkelende tentoonstelling

5 september t/m 29 november 2020

Hoe alles begon - van oerflits tot nu

boekillustraties van Adriaan Bijloo

19 september t/m 29 november 2020

Vervlogen tijden?

weidevogelportretten door Rafael Martig

 
koop online tickets ≫

Ontdek hoe groot onze collectie is. 

https://www.hetnatuurhistorisch.nl/nieuws/boek-natuurschatten/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/museumwinkel/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/museumwinkel/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/nu-te-zien/roos-holleman-wallacea/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/nu-te-zien/vaccineren-ja/nee/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/hoe-alles-begon/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/vervlogen-tijden/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/bezoekersinformatie/naar-de-online-tickets/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/onderzoek/over-de-collectie/


 

 

Het Natuurhistorisch Nieuws wordt

verstuurd naar iedereen die zich heeft

aangemeld voor deze nieuwsbrief. 

 
Wil je deze e-mail niet meer

ontvangen? Schrijf je dan hier uit.
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Het Natuurhistorisch 

Adres

Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Westzeedijk 345 (Museumpark)

3015 AA Rotterdam

plan route

 

Openingstijden

dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur

bekijk afwijkende openingstijden

 

Social media

  

https://hetnatuurhistorisch.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=97d12458c0097de8f401e5330&id=1661c8cee4&e=[UNIQID]&c=e2d3488add
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/bezoekersinformatie/#c182
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/
https://twitter.com/hetnatuurhist
https://nl-nl.facebook.com/hetnatuurhistorisch/
https://www.instagram.com/het_natuurhistorisch/

