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Het Haren- en Verendepot  
is verbouwd

Collectie

Bram Langeveld [conservator, Natuurhistorisch Museum Rotterdam; langeveld@hetnatuurhistorisch.nl]

Henry van der Es  [collectiemanager, Natuurhistorisch Museum Rotterdam; vanderes@hetnatuurhistorisch.nl]

De collectie van Het Natuurhistorisch 
groeit. We houden er immers een 

actief collectiebeleid op na, met een 
focus op stadsnatuur van Rotterdam en 
omgeving en een nadruk op fossiele en 
recente gewervelden uit de Delta, de 
Noordzee en de Westerschelde. Het 
ruimtegebrek in het Haren- en Veren-
depot - de kelderruimte waar de recente 
zoogdieren en vogels worden bewaard - 
werd eind 2017 zo nijpend dat er begin 
2018 besloten werd rolstellingen te laten 
plaatsen. Deze rolstellingen leveren ruim 
50% meer opbergruimte op hetzelfde 
vloeroppervlak op.

Goede ervaringen
Dertien jaar eerder werden er al rol- 
stellingen in het bottendepot geplaatst. 
Dat depot zat op dat moment vol, terwijl 
de collectie fossiele zeezoogdieren van 
honorair conservator Klaas Post er nog 
bij moest. Dankzij de rolstellingen konden 
de bijna 10.000 fossielen toch in het 

bottendepot worden ondergebracht, 
hoewel het tegenwoordig ook daar weer 
passen en meten is door de gestaag 
binnenkomende fossiele aanwinsten.

Vossen
Het actieve collectiebeleid op het 
gebied van stadsnatuur levert vooral 
veel preparaten (balgen) van vogels en 
zoogdieren op. Vogelklas Karel Schot 
vangt gewonde of verzwakte, bijzondere 
en minder bijzondere stadsvogels op. 
Die redden het niet allemaal en zo 
hebben wij een constante aanvoer van 
avifauna uit de stad en directe omgeving. 
Een nieuwe halsbandparkiet of spreeuw 
past altijd nog wel in de juiste lade, 
maar het is een ander verhaal bij nieuwe 
balgen van zwanen, grote zilverreigers 
of ooievaars. De collectie balgen van 
stadsvossen groeit ook continu, in 2017 
met maar liefst vier stuks. Dit zijn grote en 
fragiele preparaten waarbij de oren en 
staarten makkelijk kunnen afbreken.  

In de oude situatie werden deze balgen 
noodgedwongen op elkaar gestapeld en 
staken de staarten uit de stellingen; geen 
houdbare situatie dus.

Rolstellingen
Om de nieuwe stellingen te kunnen laten 
plaatsen moest het Haren- en Verendepot 
grotendeels ontruimd worden. De opge-
zette vogels en zoogdieren en dozen vol 
balgen verhuisden tijdelijk naar de andere 
depots: de gangpaden van het natte depot 
en die in het bottendepot werden helemaal 
opgevuld. Een onhandige situatie die dank-
zij strakke planning gelukkig maar een 
paar weken duurde. Na de plaatsing van 
de stellingen begon het herinrichten. Hier-
bij werd nadrukkelijk rekening gehouden 
met de verwachte groei in de toekomst: 
zo hebben we nu voldoende lege planken 
voor komende stadsvossen, maar ook is 
er ruimte gereserveerd voor nog meer 
bevers uit Rotterdam en omgeving. 
Kortom, we kunnen er weer tegenaan! F
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