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Versoepelingen: meer bezoekers mogelijk
Op zaterdag 26 juni 2021 versoepelen de coronamaatregelen. Als museum mogen wij
meer bezoekers toelaten, maar het moet mogelijk blijven om 1,5 meter afstand te houden.
Daarom houden wij vast aan het van tevoren online boeken van tickets met een vaste
starttijd. Hierdoor kunnen we er voor zorgen dat het niet te druk wordt. Samen met de min
of meer vaste eenrichtingsroute blijft een bezoek aan Het Natuurhistorisch veilig voor
iedereen. Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht. Onze 'mondkapbaviaan'
went al langzaam aan de versoepelingen. 

Tickets met een vaste starttijd kunnen hier geboekt worden.

https://mailchi.mp/hetnatuurhistorisch/versoepelingen-meer-bezoekers-mogelijk?e=[UNIQID]
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/bezoekersinformatie/naar-de-online-tickets/


Wisseltentoonstellingen 

'Dier, Mens & Traditie' gaat over tradities
die een belangrijk onderdeel zijn van
iemands leven en gepaard gaan met veel
kennis, tijd en passie. De diversiteit aan
deze levende tradities met dieren én hun
beoefenaren staat centraal. Lees meer. 

Met de expositie ‘The Rat Gazette’ brengt
Arjan Schuitman een ode aan misschien
wel het meest verguisde dier ter wereld –
de rat. Hij werd rattenbewonderaar en
startte het project ‘The Rat Gazette’
dat uitmondt in deze tentoonstelling en
een fotoboek. Lees meer. 

In de Wilde Bijen Parade brengen 40
illustratoren, elk in hun eigen stijl, de
wondere wereld van bijen in beeld. De
parade laat zien hoe bijen leven, waarom
ze belangrijk zijn, en hoe wij ze een
handje kunnen helpen... zodat we nog
lang kunnen genieten van de echte
‘bijenparade’ buiten! Lees meer. 

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'. 
 

 

Het Natuurhistorisch Nieuws wordt verstuurd naar

iedereen die zich heeft aangemeld voor deze

Vriend worden

https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/dier-mens-traditie/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/the-rat-gazette/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/wilde-bijen-parade/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/vriend-worden/


nieuwsbrief. 

Liever deze mail niet meer ontvangen? 

Jammer, schrijf je dan hier uit. 
 

Adres
Natuurhistorisch Museum Rotterdam 

Westzeedijk 345 (Museumpark) 

3015 AA Rotterdam 

telefoon 010 4364222 

plan route
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