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Movers
De movers zijn half mei geïnstalleerd. Het 
was nog een flinke uitdaging om de 400 
kilogram zware movers naar de kelder te 
krijgen. Een zorgvuldige klus want het zijn 
kostbare voertuigen: per stuk gelijk aan een 
leuke middenklasser! In de dagen erna is 
de geleidedraad in de vloer gefreesd en is 

de techniek aangelegd. De technici van ETF 
zijn vervolgens twee weken bezig geweest 
om de ride te programmeren. Het was een 
bijzonder moment toen een van de movers 
voor het eerst rondreed!
Leverancier van de movers is het bedrijf ETF 
uit Nederweert. Een Nederlands bedrijf dus 
dat wereldwijd movers levert, bijvoorbeeld 
aan de Efteling en het Deense Legoland. 
Maar je vindt de movers ook terug in Polen, 
Canada, de USA, China en Dubai. Hiermee 
heeft het Natuurmuseum het beste wat er is 
op dit gebied in huis gehaald.

Zeegras
Na het aanbrengen van de verschillende 
onderwaterlandschappen (sloot en plas, 
stadsgracht, zeebodem) kunnen we eindelijk 
beginnen aan het plaatsen van de scenery. 
De ruim 300 soorten dieren en planten 
worden niet in vitrines geplaatst maar in 
het landschap in een natuurlijke setting. 
Planten die drijven kun je aan het plafond 
bevestigen en andere planten zoals riet zijn 
stevig van zichzelf. Maar bij een slappe plant 
als zeegras is dat lastiger. Zeegras groeit 
uit de grond omhoog richting het licht en 
wordt door het water gesteund. En hoe kun 
je die zo bevestigen dat het lijkt of hij mee 
beweegt met het water zonder de onder
steuning ervan? Als dit ook helemaal klaar is, 

worden tenslotte alle vissen, zoogdieren en 
insecten geplaatst.

Infopaviljoen
Zoals alles helemaal nieuw is bij De Onder
WaterSafari geldt dit ook voor de ingang. 
Waren bezoekers gewend via een trap in 
de hal af te dalen, vanaf september is de 
ingang van de onderwaterwereld in het 
Rabobank Atrium. Hier zal een paviljoen 
verrijzen aan de kant waar voorheen het 
WaterWonderLab was. Tot 2 september 
staat hier nog Het Grote Grutto Theater, 
maar zodra dit afgebroken is, start hier de 
bouw van het Infopaviljoen. 

Schoon water
Het Infopaviljoen is voor alle bezoekers vrij 
toegankelijk, ook als je niet in De Onder
WaterSafari gaat. Je vindt hier informatie 
over het Wetterskip Fryslân, onze partner 
in dit project. Het thema is ‘Schoon Water’. 
Dit sluit goed aan bij De OnderWaterSafari 
want doordat de waterkwaliteit de laatste 
jaren aanzienlijks is verbeterd, kon de otter 
geherintroduceerd worden. Helaas gaan we 
als mensen nogal slordig 

Het aftellen is begonnen: 22 september 
gaat De OnderWaterSafari open voor pu-
bliek, de totaal vernieuwde en uitgebreide 
versie van Friesland onder Water. Op dit 
moment gaan we de laatste fase van het 
project in: het inrichten van het landschap, 
het finetunen van de techniek en het testen 
van de ride. In deze Nieuwsbrief het laatste 
nieuws.
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De regie van Het Grote Grutto Theater is 
in handen van theatermaker Theun Mosk. 
Mosk maakt installaties, maar vooral 
ontwerpen voor theater, opera, dans en 
tentoonstellingen. Zijn werk is veelal op 
het Oerol festival te zien en hij werkt voor 
gezelschappen als het Nederlands Dans 
Theater, Theater Rotterdam, Toneelgroep 
Oostpool en Schweigman&. Meteen na de 
bouw van Het Grote Grutto Theater vloog 
hij naar Canada voor een nieuwe opdracht: 
een decor voor de voorstelling Romeo + 

Juliet voor het gezelschap Ballet BC. Vlak 
daarvoor spraken we met hem.

Wat maakt Het Grote Grutto Theater 
bijzonder?
Het Grote Grutto Theater is geen traditio-
nele expositie waarin de collectie centraal 
staat. Het onderwerp was bekend, de 
weidevogeldiscussie en de grutto in het 
bijzonder, maar de collectie was daarbij niet 
het vertrekpunt. Vanaf het beginconcept 
hebben we  verschillende disciplines bij 
elkaar gebracht: een toneelschrijver en 
kinderboekenauteur, muzikant, componist, 
vogelkenner, wetenschapper, theatermaker 
en ontwerper. Het is daardoor een gelaagde 
beleving geworden, een unieke combinatie 
van theater, installatie én tentoonstelling. 
Het zijn drie verschillende manieren om iets 
over te brengen; door beleven en ervaren 
kom je dingen te weten. 

Hoe is de expositie tot stand gekomen?
Ik ben begonnen met inhoudelijke gesprek-
ken te voeren, met Kening fan ‘e Greide en 
het Natuurmuseum. Daarna ben ik me zelf in 
het onderwerp gaan verdiepen en heb ik do-
cumentaires gekeken. Toen ik een beeld had 
van wat ik wilde vertellen, ben ik gaan na-
denken over de vorm. Ik wilde een abstracte 
ruimte maar wel met veel kleur. Deze ruimte 
staat symbool voor de monocultuur en de 

vervlakking van het landschap, maar als je 
goed inzoomt zitten er toch veel kleurrijke 
verhalen in. Als bezoeker moet er veel te 
ontdekken zijn. Ook het nestgevoel vond 
ik belangrijk: met zijn allen in dezelfde 
ruimte.

Het Grote Grutto Theater is een thea-
trale beleving, waar zit hem dat in?
Er is, net als in een voorstelling, een duide-
lijk begin en een duidelijk eind. Ook is er 
sprake van een theatrale opbouw. Verder 
zitten er veel effecten in. Als de grutto 
landt, zwelt er bijvoorbeeld mooie klassieke 
muziek aan om de schoonheid ervan te 
onderstrepen. Er zitten ook veel contrasten 
in de installatie. Het perspectief ligt hoog, 
maar ook laag. Het is serieus en grappig. 
Het is licht en donker, zowel qua omgeving 
als inhoud. We communiceren geen droge 
feiten, er is op de wereld al zoveel infor-
matie. Ik heb gekozen voor een duidelijke 
focus en wil mensen op allerlei manieren 
aanspreken. Ik gebruik het theatrale om via 
de verbeelding, de ervaring ook iets te trig-
geren. Er is bijvoorbeeld een installatie met 
allerlei weidevogels die aan het roddelen 
zijn over de grutto. Dat is heel grappig 
geworden met leuke stemmen en op deze 
manier wil ik het onderwerp voor kinderen 
tot leven brengen. 

Heb je zelf ook iets met de natuur?
Ik ben een Friese jongen, geboren in IJlst, 
een echte natuurliefheb-

Eén van de grootste projecten van dit jaar 
is Het Grote Grutto Theater, onderdeel van 
het hoofdprogramma van LF2018. Het is een 
bijzonder project over onze nationale vogel 
de grutto. Aan de hand van de seizoenen 
maken bezoekers een jaar uit het leven van 
de grutto mee. Ze kruipen in zijn huid en 
zien de wereld door zijn ogen. De zintuigen 
staan hierbij op scherp. 
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Rapportcijfer

8,2

BEZOEKERS

Afkomstig uit
Leeuwarden
Fryslân
de rest van Nederland

63%

15%

22%

Eerste bezoek
Herhalingsbezoek

31%
69%

“Hartstikke leuk opgezet 
waardoor kinderen ook 

geboeid blijven!”

STORMHOUT
t/m 7 januari 2018

Nederlands Kampioen-
schap Prepareren
t/m 7 januari 2018

Het Grote Grutto Theater
26 januari t/m 2 september

TENTOONSTELLINGEN

Nederland Zoemt
eind april t/m 2 september

Foto-expositie
Eendenkooien
zomer t/m 6 januari 2019

Potatoes go Wild
Kûnstsinnige Eerappels
13 oktober t/m 6 januari

Expositie van de Noordelijk 
Pomologische Vereniging
22 t/m 27 oktober 2019

facebook.com/
NatuurmuseumFryslan

4250 likes

NATUURMUSEUMFRYSLAN.NL
Nieuwe website is vanaf 
22 september 2018 in de lucht: 
25.000 bezoekers bekeken 
80.000 pagina’s
73,5 % zijn nieuwe bezoekers

twitter.com/natuurmuse-
umfr

2150 volgers

instagram.com/
natuurmuseumfryslan/

250 volgers

SOCIAL MEDIA

VRIENDEN

519

BEZOEKERSAANTAL

2017    44.449
      BEZOEKERS

2018    58.805
    BEZOEKERS

X 1000 BEZOEKERS

“Wat een 
heerlijke plek 

om de dag door 
te brengen!”

Projecten Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018
Kening fan ‘e Greide: Het Grote Grutto Theater
Potatoes go Wild: Kûnstsinnige Eerappels



NIEUWS

Opening 
OnderWaterSafari

Nieuw museumcafé 
it Nêst geopend

Wintertelling Ransuilen

Natuurmuseum krijgt 
nieuwe huisstijl en 
nieuwe website

OnderWaterSafari voor onbepaalde
tijd gesloten vanwege liftproblemen

Natuurmuseum Fryslân beste 
Kidsproof Museum 2019 
in de provincie Fryslân

IN HET NIEUWS

Met 42 verschillende onderwerpen
Landelijke belangstelling was er voor 
Het Grote Grutto Theater en de OnderWaterSafari.

EDUCATIE

VAKANTIES

SAMEN-
WERKINGEN
EDUCATIE

Fries Educatief Platform (FEP)

Voorjaarsvakantie
Grutto activiteiten

Meivakantie 
Ecosysteem in een 
glazen pot maken

Zomervakantie 
Activiteiten rond de bijen

Herfstvakantie 
Hieperdepieper

Kerstvakantie 
Aardappel activiteiten

SAMENWERKINGSPARTNERS

NATUURMUSEUMFRYSLAN.NL
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Maak je eigen
Ecosysteem
in  een  potje

Lootje 
bij de balie 

€ 1,- 

Hallo, ik ben boer Bert!

Ik ben een aardappelboer. 

Wil je weten hoe een 
aardappel groeit? 

Daar kan ik je alles over 

vertellen.

Er zijn twee manieren om een 

aardappelplant te laten groeien. 

Dat kan met (1)........................................ , 

maar dat is moeilijk, dus ik gebruik 

altijd (1)........................................ .  

In mijn schuur staat een tractor, 

waar een grote(2)...........................................................

achter hangt. 

COLLECTIE

Schelpen
werkgroep

233 scholen bezochten het 
Natuurmuseum

5615 leerlingen
uit het basisonderwijs

1852 leerlingen
uit voortgezet, middelbaar en 
hoger onderwijs 

Drakenrondleiding 
4880 kinderen 

Kinderfeestjes:   
219 kinderen

Collectie 

333.200 
natuurhistorische objecten 

96% geregistreerd

Schenkingen

circa 2500 
natuurhistorische objecten 
waaronder walvisbalein, 
wespennest, vervellingshuiden 
van een slang, apenskelet, 
opgezet wild zwijn, kievitseieren, 
mummie van een huiskat, schedel 
van een kafferbuffel en een 
diepgevroren bever. 

Bruiklenen 

verstrekt aan 21 organisaties

40 bijeenkomsten bijgewoond 

van natuurgroepen

9 sessies met wetenschappers/

studenten/collega’s

11 lezingen door conservator 
 

ACTIVITEITEN

▼ Openingsweekend 
     Culturele Hoofdstad 2018 
▼  Eropuit met Heit&Mem in de    
     Talentuin [15 zaterdagen]
▼  Urban Trail [hardloopfestijn door 
    oa Natuurmuseum Fryslân 
▼ Nationale Boomfeestdag
▼  Museumweek in het kader van 
    de grutto
▼  Soortendag Leeuwarderbos 
▼  UITfestival
▼  GEA-junior middagen

“De vaste collectie 
vinden wij erg 

prachtig, een 10+!”


