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In dit Het Natuurhistorisch Nieuws: zondagmiddaglezing over fossiele
hyenadrollen, vlees van de windmolenpelikaan, oproep tot het inleveren van
konijnenkeutels, de Nacht van de Vleermuis, Kinderboekenweek, fietstocht met Het
Nieuwe Instituut en een tentoonstelling over gif.

Museum
24 uur Cultuur: Meer met afval
Tijdens 24 uur Cultuur, de grootse
opening

van

het

nieuwe

seizoen aankomende 13

culturele
september

2015, dompelt Het Natuurhistorisch je
onder in afval, met een heuse
afvalworkshop en rondleidingen over
afval

in

bezoekers

de

stadsnatuur.

kunnen

een

Jonge

afvalbeest

maken met een kunstenares terwijl de
ouders de stadse tentoonstelling Pure
Veerkracht bezoeken. Toegang is deze
zondag gratis.

Tegelroof voor tentoonstelling 30x30
Eind augustus zijn zeven stoeptegels
op museale wijze verzameld voor de
tentoonstelling 30x30 die 3 oktober
start.

�Tegeldief�

is

beeldend

kunstenaar Koos Buist die met deze
tentoonstelling van macro tot micro de

�onzichtbare�
met

stadsnatuur in duikt,

Nederlands

meest

gebruikte

plaveisel - de 30x30 stoeptegel - als

basis van een visueel onderzoek naar
flora,

fauna

en

afval.

Een

radioreportage over de tegelroof is hier
te beluisteren.

Reserveer nu! Kinderboekenweek Museumles
Leerlingen gekke en bijzondere weetjes leren? Ze laten verbazen over natuur dicht
bij huis? Actief bezig zijn in het museum met praktische opdrachten
n onder
begeleiding van een enthousiaste SKVR-docent een boeiende schrijfworkshop
volgen of de prachtigste tekeningen maken? Schrijf de klas dan in voor deze
museumles Raar maar waar?! Aanmelden en informatie klik hier.

�

Lezing Walter Langendoen en het fossielenvirus
Toen Maasvlakte 2 in mei 2012 opende, raapte
Walter Langendoen een stukje barnsteen op. Hij
zocht verder op het strand en vond, tot ieders
verbazing, keer op keer fossiele hyenakeutels en
andere bijzondere zoogdierfossielen. Die versteende
drollen

beschouwt

�mooiste�

hij

nog

steeds

als

zijn

vondsten, maar zijn collectie geeft

inmiddels een breed beeld van het dierenleven toen
het Noordzeegebied nog droog lag. In de lezing
vertelt

Walter

hoe

die

fossielen

op

het

Maasvlaktestrand terecht gekomen zijn, hoe oud ze
zijn, waar en hoe je het beste kunt zoeken en hoe hij
de vondsten op naam brengt.
Deze Zondagmiddaglezing is op 6 september,
aanvang 15:00 uur. De lezing is gratis, met een
toegangskaartje van het museum. Zeker zijn van
een plaats, stuur dan een mail. Lees meer.

The Power of Poison
Vanaf 25 september is in LP2 de grote,
internationale

tentoonstelling

The

Power of Poison te zien. Oog in oog
met

giftige

dieren

verleidelijke,

ontdek

je

mysterieuze

de
en

angstaanjagende rol van gif in de
natuur. De tentoonstelling, gemaakt
door collega

�s

van het American

Museum of Natural History in New
York, belicht de rol van gif in de natuur,
geneeskunde, geschiedenis, literatuur
en

mythes.

Onze

onderdeel

�Giftig

toxische

dieren

inbreng

is

�,

over

planten

in

Rotterdam
en

het

Rotterdam en omgeving, waaronder de
gevreesde kleine pieterman en de
bijtgrage Florentijnse muurspin. Voor
bezoekers van Het Natuurhistorisch
geldt een aantrekkelijke korting: bij
inlevering van ons entreebewijs, is The
Power of Poison te bezoeken voor een
goedkoper tarief.

Collectie

Windmolenpelikaan: het skelet is schoon
Zelden zat vlees zo vast aan de botten als bij de windmolenpelikaan. Bijna een jaar

�n leken er geen vat

stond het karkas in een maceratievat te rotten, maar de bacteri

op te krijgen. Afgelopen week gaf de pelikaan zich eindelijk gewonnen en konden
we het skelet schoonspoelen. Even een vies klusje, maar nu is het ensemble
compleet: de balg (opgevulde huid) en het losse rompskelet in een doos. Het gaat
hier om de roze pelikaan die 24 augustus 2014 met de wieken van een windturbine
in botsing kwam op de Haringvlietdam, en dat trauma niet overleefde. Het skelet dat
sporen van een dodelijke val draagt is binnenkort te zien in de aanwinstenvitrine. De
geschiedenis van de windmolenpelikaan kunt u hier teruglezen.

Educatie

Natuurspreekuur
Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er spreekuur voor bezoekers.
Breng je gevonden botten, veren, fossielen, schelpen of andere

natuurvondsten mee en laat de conservator beoordelen wat het is. Een
mammoetwervel van 13.000 jaar oud of een kostbare schelp? Misschien is dat
simpele keitje wel een kostbaar stukje hyenadrol uit de laatste IJstijd! Lees
meer.
Oproep konijnenkeutels!
Nieuwsgierig
parkkonijnen,

of

keutels

van

duinkonijnen

en

hokkonijnen verschillen? Lever 19 en
20 september konijnenkeutels in bij het
museum. Om een petrischaaltje te
vullen, zijn ongeveer 30 (dagverse!)
keutels nodig. In twee weken 'wachttijd'
ontstaat een mooie en veelzijdige
microkosmos op de keutels die tijdens
het Weekend van de Wetenschap te
zien is.

Nog maar een paar plekken beschikbaar!
De Museumjeugduniversiteit is er voor nieuwsgierige kinderen van 8 - 12 jaar. Op
zondag 20 september 2015 start er weer een nieuwe reeks colleges in Het
Natuurhistorisch. Tijdens vier colleges vertellen wetenschappers en experts onder
andere over zebrastrepen en een pad die een bouwplan tegen kan houden. Schrijf
je snel in want vol is vol! Lees meer.

Steun Het Natuurhistorisch: word vriend!

Bureau Stadsnatuur

Vleermuizen spotten in het Kralingse Bos
Met vernuftige apparatuur en deskundige ecologen wordt de wereld van de
vleermuis op zaterdag 29 augustus blootgelegd. De vleermuisexcursie duurt
ongeveer twee uur en de verwachting is dat 5 tot 7 soorten in het bos leven. Van de
spectaculaire Rosse vleermuis tot de geheimzinnige grootoorvleermuis.
Wil je mee? Aanmelden is verplicht, maar kost niks.

Fietstocht Onverwachte stadsnatuur
Het Nieuwe Instituut en Bureau Stadsnatuur organiseren zondagmiddag 6
september een fietstocht langs braakliggende terreinen met een al aanwezige,
bijzondere soortenrijkdom tot collectieve stadstuinen als buurtinitiatief. Startpunt is

het project van Het Nieuwe Instituut zelf: De Nieuwe Tuin naast hun eigen pand. We
fietsen langs inspirerende vergelijkbare voorbeelden op onverwachte plekken en
voeren gesprekken met experts op locatie. Klik voor meer informatie en aanmelden.
Leuk: de tocht is inclusief drankjes.

Agenda

29 augustus
Vleermuizen spotten in het Kralingse Bos
6 september
Fietstocht met Het Nieuwe Instituut langs onverwachte stadsnatuur
tot en met 20 september
Tentoonstelling Vliegenmeppers
6 september
Walter Langendoen over 'hoe het fossielenvirus mij besmette'
inschrijven via zondagmiddag@hetnatuurhistorisch.nl
13 september
Meer met afval (afvalworkshop en rondleidingen): 24 uur cultuur
25 september
Start tentoonstelling The Power of Poison, in samenwerking met LP2
3 oktober
Weekend van de Wetenschap: Konijnenkeutelworkshop
3 oktober
Start tentoonstelling 30x30 flora, fauna en afval op stoeptegels

4 oktober
Weekend van de Wetenschap: Lezing korstmossen op stoeptegels en grafzerken
Kijk voor meer informatie op onze website: www.hetnatuurhistorisch.nl.
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