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6 mei de eerste, met Garry Bakker over Vogelzang

Nieuwe lezingenserie: Zondagmiddag@HetNatuurhistorisch
Elke eerste zondagmiddag van de maand organiseert het Natuurhistorisch Museum Rotterdam
een informele, korte lezing of presentatie. Onderwerpen (over natuur, wetenschap, kunst of een
combinatie) zijn net zo divers als de sprekers en soms is er een aansluitende wandeling in de
omgeving of een rondleiding door het museum. Altijd komen er collectiestukken uit het depot.
‘Zondagmiddag@HetNatuurhistorisch’ begint stipt om 15.00 uur in de Hoboken Salon van het
museum. De entree bedraagt 7,50 inclusief toegang tot het museum en een drankje. Er is plaats
voor maximaal 50 personen. Voor iedereen, behalve kleine kinderen en grote mensen met een
zwakke maag.
Reserveren: e-mail naar zondagmiddag@hetnatuurhistorisch.nl en vermeld met hoeveel personen
u komt.
Programma
6 mei 2012 Vogelzang
Garry Bakker (ecoloog en angry birder, Bureau Stadsnatuur) vertelt waarom vogels zingen, welke
soorten absolute zangkampioenen zijn terwijl andere vogels slechts krassen en kwaken, en hoe je
met het vrolijke gefluit broedende vogels in kaart kan brengen. Met aansluitende
zangvogelexcursie door het Euromastpark. Zingende tjiftjaf, groenling en zwartkop
gegarandeerd.
3 juni 2012 Liquid Files
Egied Simons (beeldend kunstenaar) exposeert live projecties van biologisch materiaal in de Van
Roonzaal van Het Natuurhistorisch t/m 22 juli. Als aanvulling op de oneindig scherpe en
wonderschone ‘real time’ projecties van spinrag, vliegenpootjes, stuifmeel en lichaamssappen,
vertoont hij op deze zondagmiddag@ ook levende (!) organismen. Met uitleg over zijn zelf
ontwikkelde technieken. Kees Moeliker, conservator van het museum, waakt over het
dierenwelzijn.
1 juli 2012 Sprinkhanen in stad en haven
Mark Grutters (ecoloog, Bureau Stadsnatuur) geeft een sneak preview van de op stapel staande
‘Atlas van de sprinkhanen van Rotterdam’. Welke soorten vinden we in stad en haven, waar
precies en hoe weten we dat? Met de inside story van de ontdekking van de kiezelsprinkhaan op
de Kop van Zuid, en - uit het museumdepot - opgeprikte exemplaren om deze insecten beter te
leren kennen. Wees gerust: er worden geen gefrituurde sprinkhanen geserveerd.

5 augustus 2012 Passie voor vleermuizen
Niels de Zwarte (batman en hoofd Bureau Stadsnatuur) komt eigenlijk pas tot leven wanneer de
duisternis intreedt. Dan ontwaken de vleermuizen – zijn geliefde diergroep. Met de passie van
een liefhebber en de kennis van een professionele onderzoeker vertelt hij over de biologie van
vleermuizen, hun levenswijze en hun voorkomen in de stad. Telt Rotterdam echt negen soorten?
Zitten ze ook bij u op zolder? Drinken ze bloed?
2 september 2012 Muur- en putplanten
Remko Andeweg (stadsbotanicus, Bureau Stadsnatuur en conservator planten Het
Natuurhistorisch) begon in 1991 met het in kaart brengen van de Rotterdamse muurplanten.
Sindsdien houdt hij de muurflora nauwgezet in de gaten, maar ook andere stenige stadsmilieus
als straten vooral steenglooiingen (gekantelde muren) hebben zijn warme belangstelling. Zelfs
straatputten kunnen bijzondere wilde planten herbergen. De stadsbotanicus vertelt erover met
aanstekelijk enthousiasme en laat er historische herbariumplanten bij zien. Met na afloop een
wandeling langs een paar begroeide kademuren in het Scheepvaartkwartier.
7 oktober 2012 Dode dieren met een verhaal
Kees Moeliker (eendenman en conservator van Het Natuurhistorisch) wist in de afgelopen twintig
jaar diverse dode dieren aan de collectie van het museum toe te voegen die al spraakmakend
waren of dat werden. Het begon met een dode woerd die langdurig door een soort- en
seksegenoot werd ‘verkracht’ en de serie eindigde (voorlopig) met de enige echte
Tweedekamermuis die - met de val die haar noodlottig werd - het Binnenhof werd uitgesmokkeld.
Met deze en andere museumstukken binnen handbereik vertelt hij hoe en waarom ze beroemd
geworden zijn.
4 november 2012 Winterswijk aan Zee
Jelle Reumer (directeur Het Natuurhistorisch en hoogleraar paleontologie Universiteit Utrecht) hakt
en graaft al jaren naar fossielen in de steengroeven van de Achterhoek. De vondsten leveren het
bewijs dat Winterswijk 240 miljoen jaar geleden aan zee lag. Wat was dat voor een zee, en
welke dieren spoelden daar aan op het strand? Met aansluitend een rondgang door de
tentoonstelling ‘Opgeraapt Opgevist Uitgehakt’ waar (bijna) alle fossielen uit de Nederlandse
bodem te zien zijn.
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