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VRIJ BAAN VOOR
DE TREKVIS
Van 2 februari tot en met 25 augustus 2019
staat de tentoonstelling Swim Fish Swim! in
het Natuurmuseum. Deze interactieve tentoonstelling voor het hele gezin gaat over
een zeer actueel onderwerp: vismigratie. Ga
mee op reis en volg de trekroutes die Harry
de Haring, Steve de Steur en Sam de Zalm
afleggen. En neem zelf ook een kijkje onderwater in een echte helikopterduikboot!

In de tentoonstelling Swim Fish Swim! krijgen
trekvissen weer de ruimte. Ooit konden vissen ongestoord heen en weer zwemmen tussen zeeën en rivieren.
Vissen trokken landinwaarts
om eitjes te leggen,
anderen zwommen
juist naar zee
om zich
voort te

planten. Tegenwoordig stoten ze regelmatig
hun neus. Op hun trektocht tussen zoet en
zout stuiten ze op dammen, sluizen, stuwen
en dijken. Maar waar deze bouwwerken de
mens beschermen tegen overstromingen,
vormen ze juist een barrière voor vissoorten
zoals de haring, steur, forel, paling, spiering
en zalm. Veel vissoorten hebben voor hun
levenscyclus zout en zoet water nodig en
worden daarom in hun voortbestaan bedreigd.
Gelukkig is er steeds meer aandacht voor
het lot van trekvissen en worden er slimme
oplossingen bedacht die rekening houden
met mens én vis. In de tentoonstelling zijn
daarvan twee mooie voorbeelden uitgelicht.
Zo krijgen vissen bij de Noordzee en de
Waddenzee weer ruim baan door bijzondere
projecten bij het Haringvliet en de Afsluitdijk.

zwommen er zo’n 10.000 zalmen in de Zuiderzee (wat nu het IJsselmeer is), maar tegenwoordig is de zalm een zeldzame verschijning.
Miljoenen vissen liggen nu in de Waddenzee
als surfers te wachten voor de spilsluizen. Ze
De Haringvlietsluizen bestaan al sinds 1970.
ruiken het zoete water en willen naar binnen.
Door de aanleg van de sluizen ontstond een
Maar de stroming is voor deze vissen vaak
harde scheiding tussen zoet en zout water.
te sterk om tegenin te zwemmen. Een perSinds november 2018 worden de sluizen, als
manente opening via de vismigratierivier in
de waterstand van het Haringvliet lager is dan de Afsluitdijk moet het weer mogelijk maken
dat van de Noordzee, regelmatig op een kier
dat trekvissen vrij kunnen zwemmen tussen
gezet en hebben de trekvissen weer een vrije Waddenzee en IJsselmeer.
doorgang tussen de Noordzee en
grote rivieren als de Rijn en In Swim Fish Swim! kunnen bezoekers zelf
de Maas.
ervaren welke obstakels vissen tegenkomen.
In het racespel over migratieroutes gaan
Een voorbeeld dichterbij ze samen met Harry de Haring, Steve de
huis zijn de vergevorSteur en Sam de Zalm een lange reis maken.
derde plannen voor
Aan een grote tafel, met de Alpen op de
een vismigratierivier in
lees verder >>
de Afsluitdijk. Vroeger

achtergrond, volgen ze de trekroutes die de
vissen afleggen vanuit de Noordzee door het
Haringvliet naar het achterland van Europa.
Door goede antwoorden te geven, verzamelen
ze steeds meer vissen op hun tocht. Na afloop
van de race is er een fotomoment met de drie
vishelden.
In de expositie staat ook een heuse ‘helikopterduikboot’. Hier kunnen bezoekers een
kijkje in de toekomst nemen en vast met
eigen ogen zien hoe de vismigratierivier eruit
komt te zien. Ze stappen in het futuristische
voertuig en zetten een VR-bril op. Dan stijgen
ze op om een rondje over de Afsluitdijk te
vliegen, waarbij je duidelijk ziet hoe de dijk
Waddenzee en IJsselmeer van elkaar scheidt.
Maar dan duikt het voertuig onder water en
bevind je je ineens in een soort snelweg op
de bodem van de zee. Samen met zalmen,
spieringen en glasaaltjes ga je door het gat

in de dijk om daarna even bij te komen in de
achtertuin: het brakke water achter de dijk. Dit
is een belangrijke plek, want hier schakelt het
lichaam van een vis over op het andere water.
Swim Fish Swim! is een productie van
HaarlemAmsterdam. Het Natuurmuseum
Fryslân is voor het deel over de vismigratie

rivier in de Afsluitdijk een samenwerking
aangegaan met De Nieuwe Afsluitdijk en de
Vismigratierivier. De tentoonstelling is drietalig waarbij de informatie ook in het Engels en
Duits beschikbaar is. Voor meer informatie:
deafsluitdijk.nl/projecten/vismigratierivier

GEOLOGIEWEEKEND: FOSSIELEN ONDER WATER
MOSASAURUS IN LEEUWARDEN
De GEA-Kring Friesland organiseert ieder
jaar een geologisch weekend waarin de
leden van de club hun mooiste vondsten
laten zien. Dit jaar is het geologieweekend
12 en 13 januari. Thema is deze keer:
Fossielen onder water.

Speciaal voor het geologieweekend heeft
de GEA-Kring Friesland iets bijzonders naar
Leeuwarden gehaald: het skelet van een
echte mosasaurus! Een mosasaurus is een
zeereptiel dat leefde in de tijd van de dino’s.
Met een lengte tot wel achttien meter was dit
een van de grootste zeereptielen ter wereld.
De mosasaurus leefde net als de T-rex in de
laatste Krijtperiode, die 66 miljoen jaar geleden eindigde. Zoals de T-rex het land onveilig
maakte, was de mosasaurus heerser van de
zee. In de diepte verscholen wachtte hij zijn
prooi op, om dan razendsnel toe te slaan.

De eerste exemplaren werden gevonden in
het mergel langs de Maas (mosa in het Latijn),
vandaar de naam. Het gebied rond de Maas
was in het Krijt een diepe, warme zee. Later
werden botten van dit roofreptiel overal op de
wereld terug gevonden.
De mosasaurus die in het Natuurmuseum is
te zien heeft een lengte van zes meter. Hij is
afkomstig van Naturalis Biodiversity Center
uit Leiden. De Latijnse naam is Platecarpus
ictericus en het skelet is gevonden in de
Badlands van South Dakota.
Rond de mosasaurus is een kleine expositie
ingericht met andere zeefossielen. Deze zijn in
bruikleen van diverse musea en afkomstig uit
verzamelingen van GEA-leden.
Het geologieweekend is leuk voor jong en
oud. GEA-leden laten naast zeefossielen ook
bijzondere vondsten zien op het gebied van
zwerfstenen, zand en mineralen. Er zijn tal
van activiteiten voor kinderen zoals goud

pannen, een afgietsel maken van een mosasaurustand, een ammoniet schilderen, een
schat uithakken uit gips en stenen doorzagen.
Ook is er een draaiend rad waarbij mooie
(geologische) prijzen te winnen zijn. Uiteraard
is er ook informatie te krijgen over het doel en
de activiteiten van de GEA-Kring Friesland.
Het geologieweekend vindt plaats op
12 en 13 januari 2019. De entree is dat
weekend € 2,- p.p. De mosasaurus blijft nog
wat langer in het Natuurmuseum en is tot
en met 23 januari te zien.
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WINTERKORENFESTIVAL
Ieder jaar organiseert Lokaal Vocaal het
Winterkorenfestival in het Rabobank Atrium
van het Natuurmuseum. Dit jaar vindt het
festival plaats op zaterdag 26 en zondag
27 januari 2019. Beide dagen treden doorlopend tussen 14.00 tot 20.30 uur een groot
aantal koren op. Het programma is als altijd
divers: van popmuziek tot shantyliederen en
van smartlappen tot wereldmuziek. Eén ding
is zeker: het worden twee sfeervolle dagen!



foto: Lokaal Vocaal

De toegang tot het Winterkorenfestival is
gratis. Lokaal Vocaal zorgt voor een hapje
en een drankje en heerlijke soep. Voor het
programma kunt u tegen die tijd de website
www.lokaalvocaal.nl raadplegen.

NIEUWS OVER DE
ONDERWATERSAFARI

weer opgebouwd. De onderwaterwereld zal
dan ook de komende maanden nog gesloten
blijven.

In september 2018 is onder grote belangstelling de OnderWaterSafari feestelijk geopend
door drs. Arno Brok - Commissaris van de Koning in Fryslân, Paul van Erkelens - dijkgraaf
Wetterskip Fryslân en Nynke de Jong - journaliste, schrijfster, columniste en presentatrice.
Veel bezoekers hadden lang naar dit moment uitgekeken en de belangstelling voor de
nieuwe versie van Friesland onder Water was groot. Ruim drie weken hebben bezoekers
kunnen genieten van de spelende otters, de beverburcht en het prachtige kwallendiorama.

Helaas werden we daarna geconfronteerd
met terugkerende problemen met de lift.
Deze brengt bezoekers van en naar de Onder
WaterSafari. De lift bewoog schokkerig, wat
zeer onplezierig was. Omdat de veiligheid
altijd voorop staat, is besloten de attractie
tijdelijk te sluiten. Dit gaf ons de gelegenheid
om te onderzoeken wat de problemen met
de lift precies zijn en hoe we deze structureel
kunnen oplossen.
Na uitgebreid onderzoek is achterhaald wat
de reden was: iedereen die in de OnderWater
Safari gaat, moet de lift nemen. Daardoor werd
deze veel te intensief gebruikt. Er is nu een
zwaardere motor geplaatst en de lift werkt

weer naar behoren. Om echter eventuele problemen in de toekomst voor te zijn, is besloten
een bouwkundige ingreep toe te passen.
Nu is het zo dat het bovendeel van de OnderWaterSafari (de vissershut en de vogelkijkhut)
en het benedendeel (de attractie) alleen met
elkaar zijn verbonden via een lift. Dit maakt de
attractie kwetsbaar, want zodra de lift problemen geeft moet de OnderWaterSafari gestopt
worden. Er is daarom besloten om een trap
te plaatsen. Hier moet echter eerst ruimte
voor gecreëerd worden en dit is een grote
ingreep, want daarvoor moet de lift verplaatst
worden. Dit betekent ook dat een deel van het
landschap afgebroken moet worden en later

Tegelijk met de opening van de OnderWater
Safari ging ons online ticketingsysteem in
de lucht. De OnderWaterSafari is namelijk
een attractie met een bepaalde capaciteit
per dag. Om dat in goede banen te leiden,
kopen bezoekers via de website een ticket
met tijdslot. Op deze manier zijn ze verzekerd
van een plaats in de OnderWaterSafari. In de
praktijk liepen we echter tegen verschillende
verbeterpunten aan met betrekking tot het
ticketinsysteem. Ook daar wordt nu hard aan
gewerkt met als doel een gebruiksvriendelijker systeem waar bezoekers op een eenvoudige manier tickets kunnen aanschaffen.
De verwachting is dat de OnderWaterSafari
eind februari weer open gaat. Bezoekers
kunnen dan comfortabel met de trap naar
beneden en naar boven. De lift blijft uiteraard
beschikbaar voor mensen die minder goed
ter been zijn. Ook is dan de vernieuwde versie
van het ticketingsysteem beschikbaar. De
exacte datum van de re-opening zal via de
website bekend worden gemaakt.

WINTERTELLING RANSUILEN

Tien jaar lang heeft het Natuurmuseum
dit voor heel Friesland uitgebreid geïnventariseerd en dit heeft geleid tot een mooi
overzicht. De komende jaren worden de tellingen door het Natuurmuseum voortgezet,
maar in een afgeslankte vorm. Omdat het te

arbeidsintensief is om alle uilen ieder jaar te
tellen, is de telling nu beperkt tot acht gebieden. De komende jaren zullen we de uilen in
deze gebieden blijven volgen, zodat ook hier
weer een goed beeld wordt gekregen van de
ransuilenstand. Natuurlijk worden meldingen
buiten deze plekken ook vastgelegd.
foto: André Eijkenaar

Deze winter zal voor het twaalfde jaar op rij
de wintertelling van de ransuilen plaatsvinden. Bij het tellen van ransuilen is het
belangrijk om te weten waar hun slaapplaatsen zijn. Uilen rusten en slapen namelijk in groepen op zogenaamde roestplaatsen. Op deze roestplaatsen tref je soms vijf
uilen aan, maar het komt ook voor dat dit
er meer dan twintig zijn. Als je wilt weten
hoeveel ransuilen er in Fryslân zijn, moet je
dus de uilen op de roestplaatsen tellen.

Afgelopen winter 2017/2018 heeft de eerste
telling in zijn afgeslankte vorm plaats gevonden. Daarbij was er weer veel hulp, zoals
van Eelco Brandenburg, die vooral de uilen
in Zuidwest Fryslân telt en Wiesje Spijkstra,
die de prooiresten in de braakballen determineert.
De komende winters kunt u weer locaties
en/of aantallen uilen aan ons doorgeven.
Contactpersoon is Ingeborg Meutgeert
(imeutgeert@natuurmuseumfryslan.nl).
Op de website van het museum kunt u binnenkort de resultaten van 2017/2018 zien
en zullen ook de bevindingen van deze winter
weergegeven worden. In de pas verschenen
Vogelatlas van Nederland kunt u zien hoe de ver
spreiding van ransuilen over heel Nederland is.


VRIENDENLIDMAATSCHAP WORDT ABONNEMENT
Sinds jaar en dag kunnen bezoekers vriend worden van ons museum. Deze vriendenstructuur heeft voor het museum een belangrijke functie als doorgeefluik voor bezoekerservaringen en het opdoen van nieuwe inspiratie. Bovendien zijn de vrienden de ambassadeurs
van het museum; zij kunnen als geen ander uit eigen ervaring andere mensen enthousiast
maken voor een bezoek. Daarnaast biedt het vriendenlidmaatschap faciliteiten zoals een
jaar lang gratis toegang tot het museum en korting op producten uit de museumwinkel.

ABONNEMENTENSYSTEEM
Het abonnementensysteem biedt bezoekers
de mogelijkheid een jaarabonnement voor
vrije toegang af te sluiten in het Natuur
museum Fryslân. Een abonnement geeft
vrije toegang tot het museum exclusief de
OnderWaterSafari gedurende een kalenderjaar. Daarnaast ontvangt de abonnementhouder vier keer per jaar de Nieuwsbrief
met informatie over tentoonstellingen en
activiteiten.
De tarieven zijn:
-	Individueel abonnement (één persoon)
€ 27,50 per kalenderjaar.
-	Gezinsabonnement (twee ouders en
maximaal drie kinderen of twee groot
ouders en maximaal drie kleinkinderen)
€ 75,00 per kalenderjaar.
-	Abonnement voor het leven (twee ouders
en maximaal drie kinderen of twee grootouders en maximaal drie kleinkinderen)
€ 525,00 eenmalig.
DONEREN AAN HET MUSEUM
Wanneer u liefhebber bent van de natuur en
de doelstellingen van het museum onderschrijft kunt u het museum steunen met een
(jaarlijkse) gift. Hoewel het u bij een jaarlijkse
gift vrijstaat wat u wilt geven denken wij
aan een bedrag van minimaal € 25 per jaar.
U kunt er natuurlijk ook aan denken om het
museum op te nemen in uw testament.
Als culturele ANBI-instelling zijn er ingevolge
de Geefwet aantrekkelijke mogelijkheden
voor het doneren aan het museum. In de
Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften

Bent u nu ‘Vriend van het museum’, dan
ontvangt u binnenkort een brief met daarin
uw mogelijkheden voor een abonnement.
U kunt hier ook aangeven dat u het museum
anderszins wilt steunen en donateur wilt
worden.



LIKE, VOLG, DEEL EN RETWEET

Het Natuurmuseum is te volgen via de
social media. Hier vind je achtergrond
informatie, kijkjes achter de schermen,
bijzondere schenkingen en ander nieuws.
Volg het Natuurmuseum op:
NatuurmuseumFryslan
natuurmuseumfr
natuurmuseumfryslan

KORTINGSACTIE AQUAZOO
EEN SPETTEREND DAGJE UIT
AquaZoo is hét familiepark van Friesland.
Hier kun je bijzondere dieren ontdekken,
zoals nijlkrokodillen, ijsberen en flamingo’s.
Er zijn verschillende speeltuinen en spetterende presentaties. Zo is er het Zeeleeuwen
Spetter Spektakel. Tanden controleren, visjes vangen, brullen, zwemmen, alles komt
hier aan bod.

Tussen de pinguïns lopen is een feest en
het Pinguïn Haringhapfestijn maakt het nog
leuker. De pinguïns krijgen dan een smakelijk diner voorgeschoteld in de vorm van een
lekker visje.
Tijdens de Zeehondensafari kun je de zeehonden op een bijzondere manier begroeten. Onder begeleiding van de verzorgers
stap je op een trekschuit en dan komen de
zeehonden wel heel dichtbij! Voor meer
informatie: www.aquazoofriesland.nl.

AQUAZOO FRIESLAND

Daarom is besloten om de huidige structuur
van ‘Vrienden van het Natuurmuseum Fryslân’
met ingang van 1 januari 2019 anders te
organiseren. Enerzijds wordt voor trouwe
bezoekers voorzien in een abonnementensysteem voor vrije toegang tot het museum.
Anderzijds kunnen bezoekers die het museum een warm hart toedragen het museum
steunen met een (jaarlijkse) donatie.

aan culturele instellingen opgenomen. Een
gift aan een ANBI die is aangemerkt als
culturele instelling gaat tijdelijk een extra
belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige in de
inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer
het bedrag van de gedane gift in aanmerking
nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000
van de aan culturele instellingen gedane
giften. Het resultaat is dat iedereen die 100
euro geeft aan een culturele instelling, 125
euro in aftrek kan brengen. Bovendien geldt
er een maximum van 1250 euro. De fiscale
voordelen blijven beperkt tot schenkingen
van maximaal 5000 euro.

KORTINGSBON

In het verleden was de vrije toegang tot het
museum een logisch uitvloeisel van de steun
en goed ambassadeurschap van de vrienden
voor het museum. Tegenwoordig wordt de
vrije toegang vaak als uitgangspunt gezien
voor het aangaan van een vriendenlidmaatschap.

Iemand die een gift of een donatie aan het
museum doet, ontvangt uitnodigingen voor
openingen van tentoonstellingen en andere
bijzondere gebeurtenissen en vier keer per
jaar de Nieuwsbrief.

KORTINGSACTIE
De kortingsactie met AquaZoo van vorige
jaren was een groot succes en wordt daarom dit jaar herhaald. Abonnementhouders
van het Natuurmuseum krijgen korting op
de entree in AquaZoo en andersom krijgen
abonnementhouders van AquaZoo dezelfde
korting op de entree in het Natuurmuseum.
De actie werkt als volgt: tegen inlevering
van de bon in deze Nieuwsbrief én op
vertoon van uw Abonnementspas 2019
krijgt u eenmalig 25% korting op de entree.
Voor individuele abonnees geldt de korting
per persoon, bij gezinsabonnees voor twee
volwassenen en maximaal drie kinderen. De
actie is geldig van 1 januari t/m 31 december 2019. De kortingsbonnen zijn niet geldig
in combinatie met andere aanbiedingen en
niet inwisselbaar tegen contant geld.

Tegen inlevering van deze bon én op
vertoon van uw Abonnementspas 2019

ontvangt u 25% korting
op de entree
• voor Individuele abonnees: per persoon
• voor Gezinsabonnees: 2 volwassenen en
maximaal 3 kinderen
• voor Abonnees voor het leven:
2 volwassenen en maximaal 3 kinderen
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IN DE SPOTLIGHT
In het museum werkt een groot aantal
mensen; vaste medewerkers, stagiaires en
vrijwilligers. In elke Nieuwsbrief staat er
één in de schijnwerpers. Deze keer is het de
beurt aan Anke Dijkstra, vrijwilliger bij de
balie.

Hoe ben je bij het Natuurmuseum terecht
gekomen?
Nadat ik ruim 35 jaar in de zorg heb gewerkt
als medisch secretaresse bij verschillende
ziekenhuizen, ben ik hier in juli j.l. mee gestopt
en heb ik mijn pensioen naar voren gehaald.
Drijfveer in mijn werk was altijd het directe
patiëntencontact: het echt zien en horen van
de patiënt en daardoor hun bezoek zo optimaal en prettig mogelijk laten verlopen. Door
het aanpassen van de werkwijze in de zorg
was hier helaas geen ruimte meer voor. Dat
was voor mij onbevredigend. Ik zocht daarom
een plek waar ik dit directe klantencontact
kon hervatten en een dienstbaar en gastvrij
visitekaartje kon zijn. De vacature voor baliemedewerker bij het Natuurmuseum kwam
net op dat moment. Een juist moment en een
juiste plaats.
Vertel eens wat over je werk
Mijn rol als baliemedewerkster is het gastvrij
ontvangen van bezoekers en hen uitleg geven
over al het moois dat in het museum te
vinden is. Ik ben mij ervan bewust dat ik het
visitekaartje van het museum ben en hier een

belangrijke rol in kan spelen. Ik kom van oorsprong uit Leeuwarden, woon in Grou, maar
vind het leuk om weer terug te zijn in ‘mijn
stad’ en hier de gasten wegwijs te maken.
Wat vind je leuk aan je werk?
Het is voor mij verrassend prettig om nu
binnen een heel andere doelgroep te werken.
Was ik eerst werkzaam aan een balie met veel
huilende en erg zieke mensen, nu merk ik dat
het heel fijn is om met opgewekte bezoekers
en kinderen te werken die zin hebben in hun
bezoek. Ik vind het fijn en nuttig hier een positieve bijdrage aan te leveren: hen te zien en
te horen en de gastvrijheid van het museum
te promoten. Ik word er blij van als bezoekers
ook weer blij het museum verlaten. Ook
bijzonder is dat ik vroeger een toerismeopleiding heb gevolgd. Ik heb hier nooit iets mee
gedaan, maar ben nu via het Natuurmuseum
toch in de toerismebranche terecht gekomen.
Vooral ook het omgaan met de buitenlandse
gasten vind ik erg leuk. De cirkel is voor mij
rond.
Wat vind jij de mooiste tentoonstelling?
Ik vind het schooltje van het weeshuis erg
mooi en vooral de film heel aansprekend.
Zo kun je je goed verplaatsen in de voorbije
tijd. Mijn oma heeft vroeger in dit weeshuis
gewoond en dat maakt het voor mij extra
bijzonder.

Wat betekent de natuur voor jou?
Ik hou van wandelen met mijn hond en vind
het heerlijk om buiten te zijn, de zon te voelen
en de lucht te ruiken. Ik hou van reizen, vooral
naar ‘Verweggistan’, zoals het Midden Oosten,
Afrika en India. Het beleven, proeven en
ruiken van andere culturen en levenswijzen,
en ook de natuur, vind ik bijzonder boeiend en
leerzaam.
Wat zijn je hobby’s?
Ik hou van fotograferen, vooral als ik op reis
ben. Reisprogramma’s bekijken vind ik ook
leuk. Ik heb vier kinderen en ga ook heel graag
met hen samen mooie reisherinneringen
maken. Ook hou ik er van om naar het theater
en naar mooie concerten te gaan. In de koude
wintermaanden vind ik het boeiend om filosofiecursussen te volgen. Maar tijdens de zonnige maanden maak ik tijd voor mijn grootste
liefde, mijn Harley Davidson, en
geniet ik van zon, terras en het prachtige
geluid. 


BESTE KIDSPROOF MUSEUM VAN FRYSLÂN
te beoordelen. Kinderen mogen als echte
Museuminspecteurs hun mening geven
over tal van zaken zoals de kwaliteit van de
tentoonstellingen, of ze nieuwe dingen hebben geleerd en wat ze zouden veranderen als
ze zelf één dag museumdirecteur waren. Dit
resulteerde in maar liefst 11.438 inspecties
dit jaar.

Ieder jaar stimuleert de Museumvereniging
kinderen om musea te bezoeken én deze

Om een kidsproof museum te worden zijn er
minimaal veertig inspecties nodig met een

AQUAZOO FRIESLAND

KORTINGSBON

Vrijdag 9 november werden in het
Nationaal Militair Museum in Soest de
prijzen uitgereikt aan de beste Kidsproof
Musea per provincie en voor heel Nederland. Het Natuurmuseum werd daarbij uitgeroepen tot beste Kidsproof Museum van
Fryslân. Dit is het vijfde jaar op rij dat het
Natuurmuseum deze onderscheiding wint.

Geldig van 1 januari t/m 31 december 2019

Kortingsbonnen zijn niet geldig in combinatie met andere
aanbiedingen en niet inwisselbaar tegen contant geld
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eindbeoordeling van een 7,5 of hoger. Dit
jaar zijn er zeventig musea in Nederland die
daaraan voldoen. Daarna wordt er gekeken
welk museum de hoogste score heeft behaald binnen iedere provincie. Voor Fryslân is
dat wederom het Natuurmuseum: zeventig
inspecties werden er ingestuurd met een gemiddelde score van een 8,7. Continium Discovery Center in Kerkrade heeft van alle musea
het hoogste cijfer gekregen en is daarmee
uitgeroepen tot ‘Kidsproof Museum 2019’.
Het komende jaar kunnen jonge Museuminspecteurs ook weer op pad om musea te
inspecteren. Meer informatie is te vinden op
www.museumkids.nl.



VOORJAARSVAKANTIE: HELP PAKE EN BEPPE DE VAKANTIE DOOR
GA ALS EEN VIS OVER
ELKE HINDERNIS!

Tijdens de voorjaarsvakantie kruipen kinderen
als het ware in de (schubben)huid van een
Dat vogels trekken (migreren) en verschillende vis en gaan zelf ervaren hoe je deze obstakels
trekroutes hebben om te overwinteren of zich kunt trotseren. Wat doe je bijvoorbeeld als er
voort te planten weten de meesten mensen
een sterke stroming staat? Je moet dan veel
wel. Maar dat ook vissen trekken is
kracht hebben om er tegenin te kunnen zwemminder bekend. Zij migreren door van
men. En wat doe je als je ineens voor een sluis
zoet naar zout water te zwemmen
ligt, verward raakt in een fuik of
- en omgekeerd - om te paaien en
voedsel moet zoeken in vervuild
zich voort te planten. Tijdens de
water?
reis die de vissen maken komen zij
verschillende barrières tegen. In de
Tijdens de voorjaarsvakantie
tentoonstelling Swim Fish Swim!
werkt het Natuurmuseum samen
ligt de nadruk op bouwkundige
met de Waddenvereniging. Ook
obstakels die de vistrek belemNatuurmomenten en het IVN zijn
meren zoals dammen en
van de partij. Naast de activiteiten
dijken. Maar er zijn ook andere
in het Rabobank Atrium worden er
obstakels zoals sterke stroming, vervuiin het leslokaal op zolder verschilling, vijanden, boten en vissers.
lende workshops aangeboden. Meer

NIEUWS VAN DE
PADDENSTOELENWERKGROEP
In de wintermaanden gaat de Paddenstoelen Werkgroep
Friesland verder met het inventariseren van het Leeuwarder
bos. Ook in 2018 zijn veel bijzondere en zeldzame paddenstoelen in het Leeuwarder bos gevonden. Hoewel niet zo
bekend komen ook in de winter paddenstoelen voor, zolang
er geen sprake is van (strenge) vorst. Iedere maand wordt er
een excursie gehouden. De datum wordt maandelijks op de
website van de werkgroep gepubliceerd.

Verder bestaat er voor leden van de werkgroep de mogelijkheid
om aan de microscopiebijeenkomsten deel te nemen. Deze
worden iedere derde zaterdag van een maand bij één van de
leden gehouden. Ook hiervoor geldt, dat de data op de website
verschijnen.

De valse hanekam (Sjoerd Greydanus)

Vindt u het leuk om met paddenstoelen bezig te zijn, dan bent u
van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van
de werkgroep. Houdt u voor actuele informatie de website van
de werkgroep in de gaten: www.paddenstoeleninfriesland.nl. 

GEA LEZINGEN

De GEA-Kring Friesland organiseert rehet mineraal fluoriet. Dit is het verschijnsel
gelmatig een lezing voor haar leden in het
dat bepaalde mineralen in het donker licht
Natuurmuseum. Ze vinden plaats op de
lijken te geven als ze met UV licht worden
woensdagavond. Abonnementhouders van
bestraald.
het Natuurmuseum zijn van harte uitgenodigd •	20 maart: Jelle Reumer over fossielen
deze lezingen bij te wonen en hebben gratis
	De inhoud van deze lezing wordt
toegang. Wel wordt er een bijdrage voor koffie
later bekend gemaakt via de website:
en thee gevraagd. Inloop is vanaf 19.30 uur,
www.geologiefriesland.nl.
de lezingen beginnen om 20.00 uur.
Voor vragen over de GEA-Kring Friesland
Het programma ziet er als volgt uit:
kan contact worden opgenomen met Harm
•	20 februari: Wim Bruines over
Wieringa voorzitter@geologiefriesland.nl
fluorescerende mineralen
of Anja Hofmeester secretaris@geologie
	Het begrip fluorescentie is afkomstig van
friesland.nl.


informatie over het programma is tegen die tijd
te vinden op de website.
De voorjaarsvakantie loopt van 16 februari
tot en met 3 maart. Net als andere jaren is er
de actie Help pake en beppe de vakantie door.
Kinderen krijgen op vertoon van pake of beppe
(of andere volwassene) gratis entree.

AGENDA 2019

• 12 en 13 januari: Geologieweekend: Fossielen
onder water
• 12 t/m 23 januari: Mosasaurus in Leeuwarden
• 26 en 27 januari: Winterkorenfestival
• 2 februari t/m 25 augustus: Swim Fish Swim!
• 16 februari t/m 3 maart: Voorjaarsvakantie
• 20 februari: GEA-lezing over fluorescerende
mineralen
• 20 maart: GEA-lezing over fossielen

VERWACHT

• 14 april: concert koor 4 mei project
• 30 juni: City Proms
• 22 sept t/m 5 jan ’20: Expositie over Slaap in de
natuur
• 16 nov t/m 5 jan ’20: Nederlands Kampioenschap
Prepareren

Hoofdsponsor

De volgende stipers steunen het werk
van het Natuurmuseum Fryslân:

Colofon: De Nieuwsbrief is een uitgave van het
Natuurmuseum Fryslân en verschijnt vier maal
per jaar. De Nieuwsbrief geeft informatie over
tentoonstellingen en activiteiten voor en achter
de schermen.
Eindredactie: Natuurmuseum Fryslân
ISSN: 1875-7545
Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2
8911 EM Leeuwarden, T 058 233 22 44
I www.hetnatuurmuseum.nl
E info@natuurmuseumfryslan.nl
©2018 Natuurmuseum Fryslân

