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In dit Het Natuurhistorisch Nieuws: de Rotterdamse Museumnacht, nieuwe conservator
Bram Langeveld, een zondagmiddaglezing over de dodo, de aanwinst van krokodil
Hakuna uit Diergaarde Blijdorp, een museumles in het voorjaar, onderzoek naar grasland
en een broedkist op de Willemsbrug.

Museum
Museumnacht 2016
In de Museumnacht (5 maart) draait het
dit jaar in Het Natuurhistorisch om de
Rotterdamse stadsvos. De shoarmavos
en de voelvos zijn daarbij de sterren van
de nacht. Vossenonderzoekers van
Bureau Stadsnatuur en conservatoren van
het museum trekken alles uit het archief
en het depot: versdode vossen worden
live geprepareerd en de voelvos test
kennis over grootstedelijk vossenvoedsel.
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aldus Kees Moeliker. Lees meer over
onze nieuwe conservator op de website.

Heeft de dodo zichzelf laten uitsterven?

�

Dr. A.C. Oudemans schreef in 1913 het boek 'Dodo-Studi n',
waarin hij een poging deed om de aanwezigheid van dodo's in
Nederland voor 1598 te onderbouwen aan de hand van een
gevelsteen in Veere. Deze theorie wordt geregeld weggewuifd
als zijnde vergezochte, onwetenschappelijke lariekoek, maar
waar ligt de grens tussen feit en fictie eigenlijk bij een dier
waarvan vrijwel de gehele geschiedenis op speculatieve
gronden rust? Niek Hilkmann gaat tijdens deze zondagmiddag@
lezing op 6 maart het verhaal van de dodo nog eens na en

�

bespreekt de idee n van Oude-mans. Misschien waren die zo
gek nog niet? Aanmelden via
zondagmiddag@hetnatuurhistorisch.nl en meer informatie op
de website.

Collectie

Oude Blijdorp-krokodil in collectie
In 2014 en 2015 kwam een einde aan het
lange leven van de illustere pantserkrokodillen Hakuna en Matata van Diergaarde
Blijdorp. Beiden stammen nog uit de oude
Rotterdamsche Diergaarde. Ze overleefden
de bommen die in mei 1940 op de dierentuin
vielen en zijn vermoedelijk minimaal 85 jaar
oud geworden. Zij sleten hun leven, zij aan zij
en onbeweeglijk. Een van de oudjes krijgt
een tweede leven in het museum.
Kortgeleden is het kadaver van mannetje
Hakuna naar het museum overgebracht en
uitgebeend. Het skelet zal los worden
bewaard en de schedel krijgt dit voorjaar een
plaats in de tentoonstelling
met een verhaal

Educatie

Een museumles in het voorjaar
Ooit oog in oog gestaan met een
Sumatraanse tijger? De 20.000 jaar oude
kies van de mammoet in handen gehad? Of
de schedels van de miereneter en zebra met
elkaar vergeleken? Voor elk niveau van zowel
basis- als voortgezet onderwijs is er een
passend museumlesprogramma. De lessen
zijn opgebouwd uit een korte inleiding,
waarna leerlingen zelf gericht op
ontdekkingstocht door het museum gaan. Zelf
doen en onderzoeken zijn onze kernwoorden.
Ook geschikt voor een themaweek in het
voorjaar, een excursie binnen schoolkamp of
een zinnig dagje uit. Lees nu welke lessen er
zijn en hoe je deze kan boeken.

�.

�Dode dieren

Museumnacht010 vindt plaats op zaterdag 5 maart 2016 op meer dan dertig locaties in heel
Rotterdam. Van 20:00 uur tot 01:00 uur openen alle deelnemende musea en culturele instellingen

�

hun deuren en zorgen met een programma vol leuke extra s voor net even een andere kijk op
Rotterdam dan normaal. Een unieke kans om nachtelijk rond te dwalen in alle kunst en cultuur die
Rotterdam te bieden heeft!

Steun Het Natuurhistorisch: word vriend!

Bureau Stadsnatuur

Onderzoek natuurkwaliteit grasland
Dit jaar gaat Bureau Stadsnatuur op veel plekken in Rotterdam onderzoek doen naar de
natuurkwaliteit van graslanden. Veel grasland in de stad wordt beheerd als gazon, maar dat gaat
veranderen. Mede door onze ecologische adviezen, wordt vanaf dit jaar veel oppervlakte grasland
op een meer natuurlijke wijze beheerd. Hierbij gaan wij monitoren of de natuurkwaliteit door dit
andere maaibeheer daadwerkelijk verhoogd wordt. Dat doen we door inventarisatie van flora en
insecten (dagvlinders en sprinkhanen) die hiervoor een goede graadmeter zijn.
Een klus op hoog niveau
Gelukkig hebben de ecologen van Bureau
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Agenda
5 maart
Inlooprondleiding door museum, gratis
5 maart
Museumnacht010
6 maart
Niek Hilkman Zondagmiddag@lezing Heeft de dodo zichzelf laten uitsterven?
19 maart
Inlooprondleiding door museum, gratis
2 april
Inlooprondleiding door museum, gratis
16-24 april
Museumweek 2016 - lezing en speurtocht rond thema 'Het Natuurhistorisch laat zijn tanden zien'

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