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De voorlopige datum voor heropening is 20 januari 2021, 
tot die tijd is het museum alleen online te bezoeken. 

 

Doodleuk door! - bekijk het museum 
 
Bekijk korte filmpjes over wat er in en om het museum te zien is, in de
tentoonstellingszalen en achter de schermen, en buiten. Museummedewerkers en onze

https://mailchi.mp/hetnatuurhistorisch/ga-je-mee-online-doodleuk-door-straatgras-exposities?e=dbfa8e4ddc
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/collectie-online/#c3307
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/collectie-online/


collega's van de afdeling 'levende natuur', Bureau Stadsnatuur, staan voor de camera en
nemen je mee. 

Lees Straatgras online 
 
Vrienden van Het Natuurhistorisch ontvangen ons museumtijdschrift Straatgras thuis. In
deze lockdownperiode delen wij de inhoud van het decembernummer online met iedereen.
Een buitenkans om te lezen over, onder andere, de vondst van een zeer zeldzaam plantje
langs een singel in Rotterdam-Zuid, over de verrassende insectendiversiteit op groene
daken, en het leven van de wilde eend. Ook de nieuwe tentoonstelling 'The Rat Gazette'
krijgt ruime aandacht. De column is deze keer van essayist Jan Postma. Meer informatie. 

Nieuwe exposities: voor na de lockdown 
 
Vlak voor de sluiting van het museum zijn twee nieuwe exposities geopend. Zodra
onze deuren weer open zijn, ben je van harte welkom deze te bezoeken. Dompel je
onder in het leven van de rat of verdiep je in de emoties die spelen bij een virus en
wat dat met mensen kan doen. 

https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/collectie-online/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/organisatie/publicaties/straatgras/straatgras-2020/straatgras-jg-32-nr-2-december-2020/


Virus & host: een
onmogelijke liefde 
 
Wat is een virus en hoe ontstaat het? Wat
voor emoties roept een virus op, wat doet
het met mensen? LenS Fotografie (duo
Linda Grool en Sabine Heetebrij)
zocht naar een manier om het begrip virus
op een creatieve manier weer te
geven. Alle werken zijn voor het eerst in
hun complete samenhang te zien. Meer
informatie.

The Rat Gazette -
foto's van Arjan
Schuitman 
 
Arjan Schuitman brengt een ode aan
misschien wel het meest verguisde dier
ter wereld – de rat. Zijn indringende foto’s
laten zien dat ratten niet alleen worden
bestreden als plaagdier, maar ook worden
aanbeden en benut, als huisdier,
speurdier, showdier, delicatesse, proefdier
en museumobject. Meer informatie.

Steun het museum: word Vriend! 
 
Het museum steunen kan door Vriend van Het Natuurhistorisch te worden. Als Vriend heb
je aantrekkelijke voordelen zoals doorlopend gratis entree voor het hele gezin. Zolang de
voorraad strekt is er voor elke nieuwe Vriend een gratis exemplaar van het boek
'Natuurschatten'.

Vriend worden

https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/virus-en-host/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/the-rat-gazette/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/vriend-worden/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/vriend-worden/


Vanwege de verscherpte coronamaatregelen blijven wij tenminste t/m 19
januari 2021 gesloten voor publiek. 

Dank aan alle bezoekers die in de afgelopen coronamaanden 
bleven komen.  

Alle goeds en tot in het nieuwe jaar!  
 

 

Het Natuurhistorisch Nieuws wordt verstuurd naar

iedereen die zich heeft aangemeld voor deze

nieuwsbrief. 

Liever deze mail niet meer ontvangen? 

Jammer, schrijf je dan hier uit. 
 

Adres
Natuurhistorisch Museum Rotterdam 

Westzeedijk 345 (Museumpark) 

3015 AA Rotterdam 

plan route
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