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In dit Het Natuurhistorisch Nieuws: de Vriendendag met Early Bird Museumparksafari,
Filosofische workshop over vriendschap, workshop Botanisch Illustreren, een flitscollege
over ongemakkelijke dierenliefde en nog veel meer, de maandagopeningen, een drol
zonder geurtje, het Jeugd Vakantiepaspoort, de inschrijvingen voor de
MuseumJeugdUniversiteit, een dode otter, de eerste Rotterdamse boommarter en een
erevitrine voor Ewold Horn. 

Museum

Vriendendag in het Museumpark 
Op zaterdag 24 augustus 2019 vindt de Museumpark Vriendendag plaats, waarbij alle
culturele instellingen aan het Museumpark open huis houden voor iedereen die als Vriend
betrokken is. Iedere instelling biedt tussen 10:30 en 17:30 uur bijzondere Vrienden-
activiteiten aan. Het Natuurhistorisch doet natuurlijk mee! Vriend worden kan ook op de
dag zelf. Hier kan je je gratis ticket verkrijgen. Er zijn twee gezamenlijke activiteiten: van
10:30-11:30 uur is er een ontvangst met koffie of thee bij Arminius. Om 15:30 uur is er bij
Het Nieuwe Instituut de Museumpark Vriendenveiling (waarbij geboden kan worden op
unieke items van alle instellingen) met aansluitend een borrel. Klik hier voor programma. 

https://mailchi.mp/010346ff913f/drol-zonder-geurtje-vriendendag-vakantiespeurtocht-dode-otter-en-eerbetoon-aan-ewold-horn?e=adfc7f8bb8
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-museumpark-vriendendag-59817692328%C2%A0
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/activiteiten/museumpark-vriendendag.html


Maandag open 
Ons zomerrooster is van start gegaan.
Dat betekent dat we de gehele
zomervakantie ook op de maandagen
open zijn! De laatste maandagopening is
op 26 augustus. Vanaf september zijn we
dan weer alleen op de maandagen open
voor schoolbezoek, afspraken en andere
zakelijke bijeenkomsten. 

Vriendendag in het museum 
Onze Vriendendag is gevarieerd, in en rondom het museum en voor groot en klein.
Directeur Kees Moeliker trapt af met een Early Bird Museumparksafari (start 10:00 uur);
ogen en oren open, verrekijker mee. Om 11:30 is het aanschuiven geblazen bij de
Filosofische Workshop Vriendschap waar filosoof Edgar Karssing (Business Universiteit
Nyenrode) vriendschap als inspiratiebron neemt om te kunnen samenwerken.
Stadsbotanicus Remko Andeweg duikt om 13:00 uur diep het stadsnatuurreservaat achter
het museum in voor een Micro-Museumparksafari; ga samen met hem op de knie�n
voor wilde bloemen en ander natuurschoon. Er is een inlooprondleiding door de zalen
met een museumexpert. Verder kan je je tekentalent ontwikkelen tijdens de workshop
Botanisch Illustreren met Gesine Beermann-Kielh�fer. Kom naar de talkshow Groene
Vrienden in de Hoboken Salon met Antoinnette Scheulderman die met presentator
Maarten Keulemans (wetenschapsjournalist bij de Volkskrant) spreekt over geliefde
viervoeters, Kees Moeliker vertelt over bijzondere objecten en Tamar Stelling (de
Correspondent) geeft een flitscollege over ongemakkelijke dierenliefde. De liefde zie je
ook terug bij Cedric Laquieze, dol op insecten, die van deze dode kruipers de prachtigste
elfjes maakt! De dag kan je om 16:00 uur afsluiten met een Dak-Expeditie Erasmus MC
waarbij Groene-dakenonderzoeker Marco Tanis Vrienden meeneemt naar verrassende



biodiversiteit op grote hoogte (Marco geeft tijdens deze expeditie insidertips over het
maken van een groen dak!).

 Tentoonstelling

Drol zonder geurtje
Ramon, de in 1998 overleden eersteklas fokstier van Diergaade Blijdorp, heeft een
bijzonder collectiestuk in zijn zaal gekregen. Het prominente museumstuk is vanaf nu
uitgebreid met de enige drol die van hem bewaard gebleven is. Het uitwerpsel werd in
1974 in Diergaarde Blijdorp bemachtigd door de Rotterdamse kunstenaar Bob van Persie,
speciaal voor de groepstentoonstelling �Kunstenaars verzamelen� in het
Lijnbaancentrum. Bob verzamelde olifantjes en exposeerde de drol op een oosters

https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/vast-skelet-olifant-ramon.html
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/vast-skelet-olifant-ramon/de-drol-van-ramon.html


kussentje met een strik van wc-papier eromheen. In 2013 schonk hij het ingedroogde en
volledig intacte uitwerpsel aan het museum. Het mag een wonder heten dat zijn zoon, de
bekende profvoetballer Robin van Persie, nooit een balletje met het bijna kogelronde
voorwerp getrapt heeft.

Educatie 

Museumjeugduniversteit: inschrijven kan nu!
Meer weten dan je meester of juf?! De najaarsreeks van de MuseumJeugdUniversiteit in
Het Natuurhistorisch gaat dit jaar over collectiestukken die de douane passeerden, het
belang van wilde bloemen, of je bang moet zijn voor haaien en je komt te weten of er een
kompas zit in het hoofd van een vogel. Elke reeks geven wetenschappers, onderzoekers
en experts antwoord op spannende vragen over de collectie. Nieuwsgierig? Schrijf je nu in!
Het eerste college is in september en er zijn nog wat plekken beschikbaar. 

Jeugd Vakantiepaspoort
Zomervakantie in het museum! Ontdek
dieren die nooit daglicht zien, dieren die
nog geen sprongetje kunnen maken,
zwevende beesten en dieren het hogerop
zoeken.  Tot en met 1 september kan je
met het Jeugd Vakantiepaspoort gratis
naar binnen. Geen JVP? Geen punt, de
speurtocht koop je voor 1,50 bij de balie. 

https://museumjeugduniversiteit.nl/collegereeksen/illegale-natuurvondsten-wilde-bloemen-angst-voor-haaien-en-vogels-met-een-kompas/%20


Nieuwe speurtocht in samenwerking met het Maritiem Museum 
Het is zover! Er is een nieuwe vaste speurtocht voor kinderen vanaf 6 jaar. Ga met een
monsterboekje op pad door de museumzalen en ontmoet zeedieren die voor spannende
avonturen kunnen zorgen. In verhalen komen soms wel heel gevaarlijke monsters voor.
Zijn de dieren echt zo eng, of hebben ze juist handige trucjes als je ze beter bekijkt?
Ontdek met welke dieren het allemaal wel meevalt en voor welke dieren je beter een stukje
kunt omzwemmen. De speurtocht Zeemonsters is een samenwerking met het Maritiem
Museum Rotterdam en op vertoon van je kaartje van Het Natuurhistorisch krijg je 50%
korting op je entreeticket daar en andersom.

                                     Collectie                  

Dode otter 
Nee, deze otter ondergaat geen acupunctuur. Op 14 mei werd er een dode otter gevonden
langs de weg vlakbij Moerdijk, ten zuiden van Rotterdam. Het dier was helaas aangereden
en kon zo de Biesbosch net niet bereiken. Dankzij Wageningen Environmental Research
(Alterra) konden wij de otter, na hun onderzoek, opnemen in onze collectie. Onze
preparateurs hebben hard gewerkt om de otter netjes op te zetten. Hij moet nog drogen,
vandaar de naalden die de huid op de plaats houden. Daarna is het preparaat klaar voor
opslag in het collectiedepot waarna we het kunnen gebruiken voor tentoonstellingen.



Ewold Horn vitrine ingericht
Vogelaar Ewold Horn werd op 31 mei
2019 gedood tijdens een vuurgevecht
tussen het Filipijnse leger en de
terreurgroep die hem ruim zeven jaar
gijzelde in de Filipijnse jungle. Ewold was
niet alleen vogelaar, maar ook een
bijzonder goede preparateur. Hij wist dode
vogels als geen ander tot leven te wekken
� strak in de veren en met een postuur
en uitstraling die laten zien dat hij behalve
preparateur ook natuurkenner was. In
onze collectie bevinden zich bijna 100
door hem geprepareerde vogels. Ter
nagedachtenis aan Ewold is een vitrine
ingericht met 13 van zijn fraaiste stukken. 

https://www.hetnatuurhistorisch.nl/het-museum/nieuws/in-memoriam-ewold-horn-1960-2019.html


Boommarter 
Op 2 juli bracht gemeentelijk boswachter Jochem Hagoort een bijzonderheid naar het
museum: een dode boommarter. Het dier werd gevonden langs de Schiedamsedijk pal
tegenover het Maritiem Museum. Nooit eerder werd er een boommarter in Rotterdam
gevonden. De dichtstbijzijnde populatie leeft in de Broekpolder bij Vlaardingen. Bij sectie in
het museum bleek het te gaan om een mannetje van 1,44 kg met een lengte inclusief
staart van 71,1 cm. Helaas bleek ook dat het dier al te verrot was om de huid te bewaren:
de vacht viel spontaan uit. Daarom werd besloten de schedel en wat botten schoon te
maken om die op te nemen in de collectie. Binnenkort zullen deze delen van de eerste
Rotterdamse boommarter in de Aanwinstenvitrine te zien zijn. 

                                Bureau Stadsnatuur             

Nieuwe soort in Rotterdam: de Bruine korenbout
Bureau Stadsnatuur voert al enige jaren een monitoring uit van de flora en fauna in het
Kralingse Bos. E�n van de soortgroepen waar de aandacht jaarlijks naar uitgaat zijn de
juffers en libellen die er voorkomen. Op 23 mei 2019 ontdekten de ecologen een nieuwe
soort in de Wolvenvallei, een gebied aan de noordzijde van het Kralingse Bos: drie
exemplaren van de Bruine korenbout (Libellula fulva). Deze libel lijkt uiterlijk veel op de
zeer algemene Gewone oeverlibel en de iets schaarsere Platbuik. Het zijn mooie
middelgrote libellen met een bijzondere diepblauwe, bijna paarse kleur op het achterlijf, die
wat weg heeft van rijp op koude winterdagen. De Bruine korenbout is een nieuwe soort
voor Rotterdam. In het komende nummer van Straatgras wordt dieper ingegaan op deze
ontdekking. Hoe heeft deze bijzondere libel Rotterdam weten te vinden?  

https://www.hetnatuurhistorisch.nl/het-museum/nieuws/boommarter-in-rotterdam.html
http://www.bureaustadsnatuur.nl/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/het-museum/publicaties/straatgras.html


   Agenda           

3 aug 

Inlooprondleiding door museum

7 aug

Natuurspreekuur laat je vondsten determineren door de conservator

10 aug

Inlooprondleiding door museum

17 aug

Inlooprondleiding door museum

24 aug
Vriendendag met 

Early Bird Museumparksafari - Kees Moeliker
Filosofische Workshop Vriendschap - Edgar Karssing

Micro-Museumparksafari - Remko Andeweg 
Workshop Botanisch Illustreren - Gesine Beermann-Kielh�fer

Talkshow Groene Vrienden - Antoinnette Scheulderman, Maarten Keulemans
Flitscollege ongemakkelijke dierenliefde - Tamar Stelling 

Van insect naar elfje - Cedric Laquieze
Dak-Expeditie Erasmus MC - Marco Tanis

24 aug 

Inlooprondleiding door museum

31 aug 

http://www.hetnatuurhistorisch.nl/activiteiten/inlooprondleiding.html
http://www.hetnatuurhistorisch.nl/kinderen/natuurspreekuur.html
http://www.hetnatuurhistorisch.nl/activiteiten/inlooprondleiding.html
http://www.hetnatuurhistorisch.nl/activiteiten/inlooprondleiding.html
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/activiteiten/museumpark-vriendendag.html%20
http://www.hetnatuurhistorisch.nl/activiteiten/inlooprondleiding.html


Inlooprondleiding door museum

1 sept 

Inlooprondleiding door museum

4 sept

Natuurspreekuur laat je vondsten determineren door de conservator

7 sept

Inlooprondleiding door museum

15 sept

MuseumJeugdUniversiteit eerste college in reeks van 4

21 sept

Inlooprondleiding door museum

Kijk voor meer informatie op onze website: www.hetnatuurhistorisch.nl
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