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In dit Het Natuurhistorisch Nieuws: bijzondere nachtelijke excursie, ijstijdvondsten in
Zoetermeer, Hoboken Lecture, Dead Duck Day kledinglijn, Rotterdam Uitdagen,
MuseumJeugdUniversiteit, Museuminspecteurs, stadsecologie in Rotterdam en een nieuw
schooljaar voor het Het Natuurhistorisch.

Museum

Excursie zaterdag 27 augustus: Nachtelijke tocht onthult geheime vleermuis
Het is een spookachtig beestje: de grootoorvleermuis. Al enige jaren gaan geruchten de
ronde dat deze geheimzinnige vleermuissoort in het Kralingse Bos huist, maar niemand
die hem daar ooit ziet. Niels de Zwarte, ecoloog van Bureau Stadsnatuur, wil daar nu
voor eens en voor altijd mee afrekenen: Als de grootoorvleermuis er zit, gaan we hem
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aankomende zaterdag vinden! . De Zwarte roept daarbij alle Rotterdammers, groot en
klein, op hem te vergezellen in zijn queeste, die zal plaatsvinden in het kader van de
Europese Nacht van de Vleermuis. Opgeven via info@bureaustadsnatuur.nl
Dead Duck Day kledinglijn
Elk jaar herdenkt het museum het
doodvliegen van een mannetjeseend
tegen de glazen pui van ons museum.
Inmiddels geniet de woerd als winnend
onderwerp bij de prestigieuze Ig Nobel
prijs een wereldwijde bekendheid en

mocht een eigen kledinglijn niet
ontbreken. Nu enkel een shirt, meer volgt!
Meer informatie over zijn dramatische lot
staat hier. Het shirt is in de Museumwinkel
verkrijgbaar.

Rotterdam Uitdagen
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Urban jungle! Of preciezer gezegd:
vierkante meter uitgestoken Rotterdams
grasland. Dat klinkt als het
Natuurhistorisch Museum en dat is het
ook. Met loepjes en andersoortig
technische apparatuur gaan bezoekers in
deze plag op zoek naar stadse
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planten en beestjes. Ontdek wat er
allemaal huist in de Rotterdamse
grondlagen. Snuif op 10 en 11 september
de natuur op het Schouwburgplein tijdens
de Rotterdam Uitdagen. Meer info via
www.rotterdamuitdagen.nl

Zondagmiddag@hetnatuurhistorisch: De zweefvliegen van Rotterdam
Het eerstvolgende samenzijn in de prachtige Hoboken Salon van het museum, waarbij
geluisterd wordt naar een onderwerp uit de stadse natuur, vindt plaats op zondag 4
september. Als lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie begon Wouter van
Steenis in het Wittensteinpark in Dordrecht zweefvliegen te vangen en te determineren.
Nu, 30 jaar later, is hij ecoloog bij Natuurmonumenten en bestudeert hij in zijn vrije tijd de
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zweefvliegen van Europa, Noord-Amerika en Australi . Voor de lezing keert hij terug naar
het begin: de zweefvliegen van Rotterdam en omgeving. Hoe leven ze en wat vertellen ze
ons over de natuur in de grote stad. Na zijn verhaal is er een korte excursie door het
Museumpark, op zoek naar zweefvliegen. Opgeven via een e-mail naar
zondagmiddag@hetnatuurhistorisch.nl

Hoboken Lecture
Op woensdag 12 oktober 2016 zal in
samenwerking met de British Council, de
Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen en Codarts de 6e
Hoboken Lecture plaatsvinden. Bekende
Britse bijenkenner en professor in de
biologie Dave Goulson zal de voordracht
verzorgen. Muzikale omlijsting ligt in
handen van studenten van Codarts. Klik
hier om direct aan te melden. Informatie
over de Hoboken Lecture staat hier.

Professor Dave Goulson zal vertellen over
bijen en andere bestuivers die van vitaal
belang zijn voor ons welzijn: ongeveer een
derde van al het voedsel dat we eten is
afhankelijk van hen. Meer in het
algemeen, natuurlijke ecosystemen zijn
afhankelijk van bestuiving. Zonder dat
zouden de meeste bloeiende planten
verdwijnen en ecosystemen instorten.
Goulson verbindt zijn betoog aan het
uitsterven van bijen, het verminderen van
bloemen, de opkomst van pesticiden en
de gevolgen daarvan voor de mens.

Collectie

IJstijdbotten uit de Zoetermeerse plas
De Zoetermeerse plas is in de jaren 70 en
80 ontstaan door zandwinning. Die
zandwinning vond plaats in afzettingen uit
de IJstijd. Daarbij zijn ook diverse fossiele
botten ontdekt. Onlangs doneerde de
Archeologische Werkgroep Zoetermeer
haar bottencollectie aan het museum. De
conservator is er erg blij mee: Het gaat
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niet alleen om fraaie mammoetbotten,
waaronder een gigantisch en bijna
puntgaaf opperarmbeen, maar ook zag ik
al zeldzame resten van hazen, bevers en
otters. Fossielen van deze dieren worden
niet veel gevonden. Daarnaast vormt dit
materiaal uit het binnenland een boeiende
aanvulling op onze grote collectie fossiele
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beenderen uit de Noordzee. De botten
zijn onderwerp van onderzoek en worden
ge

�ntegreerd in de fossielencollectie van

het museum.

Educatie

Museuminspecteur worden
Musea saai en voor oude mensen? Niet kidsproof? Dat laten wij liever beoordelen door
onze jongste bezoekers zelf! Aan de hand van een inspectielijst beoordelen kinderen het
museum. En daar kunnen wij weer wat mee! Werden zij vriendelijk ontvangen, was alles
goed te zien, konden zij er iets spannends te doen en werden zij verrast? De beoordeling
kan door middel van een app of wordt thuis via de computer ingevuld. De jonge
museuminspecteurs maken kans op mooie prijzen. Laat maar komen die inspecteurs!

Nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Deze
weken zal onze folder voor het primair en
voortgezet onderwijs weer op de
schoolmat vallen! Volop keuze in lessen
die aansluiten bij speciale themaweken
(schoolreizen, veldwerkweek), de
gebruikelijke lesmethoden en altijd
passend bij de belangstellingswereld van
de leerling, van kleuter tot 6 vwo-er. Een
volledige verzorgde les, inclusief
lesmateriaal en begeleiding vanuit het
museum, is er al vanaf 20 euro voor een
hele klas. Doen dus! Informatie over
inhoud en reserveren kan via de Afdeling
Educatie en publieksbegeleiding.

Museumjeugduniversiteit
Heeft een bloem weleens buikpijn?Kan je leven zonder cellen en wat doet DNA? Wat tjilpt,
snerpt en sjirpt er in Rotterdam? Hoe kan je een hele nieuwe soort in Rotterdam vinden?
En kunnen vleesetende planten hun voedsel verteren? Deze en andere vragen komen aan
bod tijdens de nieuwe reeks colleges van de MuseumJeugdUniversiteit.
Het eerste college is op zondag 18 september 2016 om 11:30 uur. Daarna op 16 oktober,
20 november en 18 december. De colleges zijn voor alle nieuwsgierige kinderen tussen de
8 en 12 jaar. Wil je meedoen aan de collegeserie dit najaar? Schrijf je dan snel hier in. Let
op: nog enkele plekken.

Rotterdamse Kost - fossielensnoep
Ammonietensnoep, haaientandensnoep of
penhoornsnoep? Kom het maken tijdens
het culinair festival Rotterdamse Kost
(Museumpark). Het museum deelt een
gezellige container met kookstudio Het
Zesde Geluk en deze verrassende
combinatie zorgt voor smaak, kennis en
vertier. Naast de workshoptafel waar je
zelf heerlijke snoep maakt, is een minimuseum opgesteld met fossiele vondsten.
Dubbel de moeite waard dus! Meer
informatie

Bureau Stadsnatuur

Artikel Levende Natuur
Het werk van Bureau Stadsnatuur is samengevat in een fraai artikel in het vakblad De
Levende Natuur. Een overzicht van 15 jaar onderzoek aan stadsnatuur door de ecologen
van Het Natuurhistorisch met de grote ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Soorten die
verschenen (zoals het bont zandoogje) en soorten die verdwenen (eekhoorn) passeren de
revue. Het volledige artikel is hier te lezen.

Agenda
26 en 27 augustus
Nacht van de Vleermuis, excursie (ook geschikt voor kinderen)
4 september
Zondagmiddag@HetNatuurhistorisch over zweefvliegen van Rotterdam
7 september
Natuurspreekuur, laat je vondsten determineren door de conservator
9 t-m 11 september
Rotterdams Uitdagen Schouwburgplein - beestjes in het gras
15 t/m 18 september
Rotterdamse Kost Museumplein - fossielensnoep maken met kinderen
18 september
eerste college MuseumJeugdUniversiteit
17 september
Inlooprondleiding door museum, gratis
1 oktober
Inlooprondleiding door museum, gratis
2 oktober
Zondagmiddag@HetNatuurhistorisch - over de plantenleer van Darwin
5 oktober
Natuurspreekuur laat je vondsten determineren door de conservator
12 oktober
Hoboken Lecture
Kijk voor meer informatie op onze website: www.hetnatuurhistorisch.nl
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