
Van 13 juli tot en met 25 augustus is er in 
het Natuurmuseum Fryslân een expositie te 
zien van de Hollandse Aquarellistenkring. 
Zeven kunstenaars presenteren in deze 
tentoonstelling werken met een natuurlijke 
inslag.

NATURA ARTIS MAGISTRA
De natuur is de meesteresse van de kunst. 
Andere vertalingen spreken van de lerares of 
leermeesteres van de kunst. In ieder geval 
is de natuur, de levende schepping, er eerst 
en een voorwaarde voor het ontstaan van 
kunst. Telkens weer nemen kunstenaars, 
zélf onderdeel van de natuur, de natuur als 
uitgangspunt, als aanleiding, als inspiratie-
bron voor hun werk. Maar hoe veelvormig 
en verbazingwekkend de natuur ook is, de 
kunst overtreft haar. Zelfs als exacte gelijke-
nis wordt nagestreefd, is het resultaat meer 
dan het voorbeeld. Kunst verbindt de mens 
met de natuur. De beschouwer wordt verrijkt, 

aan het denken gezet, zijn of haar blik op de 
werkelijkheid verandert. Goede kunst maakt 
gelukkig.

OEFENING BAART KUNST
Kunstenaar ben je niet zó maar. Er moet 
hard gewerkt, veel geprobeerd, veel mislukt 
worden voor er iets tot stand komt dat het 
daglicht kan verdragen. Ja, echte kunstenaars 
zijn nooit klaar, ze blijven altijd oefenen, 
studeren, hun vaardigheden verfijnen en 
verbeteren. Het bestuur van de Hollandse 
Aquarellistenkring is dan ook heel strikt op de 
beoordeling van de kwaliteit van het werk van 
haar leden. 

DOOR DE NATUUR GEÏNSPIREERD
Juist in het Natuurmuseum Fryslân, waar de 
rijkdom van de natuur bestudeerd en bezon-
gen wordt, is een tentoonstelling van door 
de natuur geïnspireerde werken van enkele, 
héél verschillende leden van de Kring op 
zijn plaats. In de zomermaanden exposeren 
Dominique Ampe, Araun Gordijn, Arien de 
Groot, Ineke van Haalen, Jan van Kempen, Kris 
Spinhoven en Anita Walsmit Sachs hun werk. 

OVER DE HOLLANDSE  
AQUARELLISTENKRING
De Hollandse Aquarellistenkring bestaat sinds 
1945 en verenigt professionele beoefenaars 

van het schilderen met waterverf. Alle leeftij-
den, stijlopvattingen en technieken zijn in de 
Kring vertegenwoordigd. De vereniging heeft 
als doel het bevorderen en uitdragen van het 
schilderen met waterverf in al zijn verschij-
ningsvormen, zoals bijvoorbeeld aquarel en 
gouache.

AQUAREL EN GOUACHE
De aquarel geldt als de moeilijkste schilder-
kunstige techniek. Corrigeren of overschilde-
ren is er niet bij, het moet in één keer goed 
zijn. Vaak is het een kwestie van véél water, 
weinig verf en vóór alles het licht dat door de 
transparante kleurlagen heen schijnt. Voor 
de ware liefhebber gaat er niets boven de 
stralende werking, de met weinig middelen 
gesuggereerde glans, de intense kleurbele-
ving van een goede aquarel.
In de gouache-techniek wordt ‘dekkende’ 
waterverf gebruikt. Hierbij is het mogelijk om, 
in tegenstelling tot de aquarel, lichte over 
donkere kleuren heen te zetten. Omdat de 
verf nooit helemaal dekt, blijven de eerder 
geschilderde lagen en het wit van het papier 
een rol spelen.  

Voor meer informatie:  
www.hollandseaquarellistenkring.nl  
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Al veel bezoekers hebben zich laten verrassen 
door de fraaie blokprenten in het Rabobank 
Atrium van het Natuurmuseum. Zo op het 
oog lijken de werken in BLOCBIRDS vooral 
kleurrijke composities te zijn, maar als je wat 
beter kijkt herken je er ineens iets in: een 
koolmeesje, een ekster of een puttertje. 

Als je goed naar vogels kijkt, zie je hoe bijzon-
der ze zijn. De kleuren en patronen van hun 
vederkleed en de verhoudingen daartussen 
kennen een onverwachte schoonheid en geeft 
iedere vogelsoort z’n unieke kenmerkende 
uniform. In BLOCBIRDS is de schoonheid van 
25 vogels vastgelegd in 25 grafische compo-
sities, die tot stand zijn gekomen met enkel 
het gebruik van vierhoekige vlakken. 

In de installatie BLOCBIRDS zijn niet alleen 
de composities van de vogels te zien. Op een 
tafel met dezelfde grid van vijf bij vijf staan 
de echte vogels opgesteld. De BLOCBIRDS 
corresponderen op deze wijze met de echte 
vogels op de tafel. 

De expositie BLOCBIRDS is te zien tot en 
met 1 september 2019. De BLOCBIRDS zijn 
te koop in de museumwinkel voor € 25,- per 
stuk (exclusief lijst). 10% van de opbrengst 
gaat naar Vogelbescherming Nederland. Deze 
organisatie komt op voor in het wild levende 
vogels en hun leefgebieden. Voor meer infor-
matie, zie ook www.blocbirds.nl. y

ZOMERVAKANTIE ACTIVITEITEN: BRUINVISSEN & BLOCBIRDS
In de laatste week van de zomervakantie 
zijn er activiteiten in het Natuurmuseum. Zo 
kunnen kinderen het bruinviskwartetspel 
spelen of een memoryspel over BLOCBIRDS.

KWARTET!
Sinds de opening van de OnderWaterSafari 
staat er in het Rabobank Atrium een groot 
bruinvisspel. Dit bordspel lijkt op ganzenbord, 
maar nu met bruinvissen in de hoofdrol. 
Bruinvissen komen voor in de Noordzee en 
incidenteel ook in de Waddenzee. Vroeger 
noemde men alles wat in zee zwom een vis 
en alles met een donkere kleur bruin. Een 
bruinvis is echter geen vis en ook niet bruin. 

Het is een kleine tandwalvis, die sterk doet 
denken aan een dolfijn. Ze buitelen niet door 
de lucht en je ziet ze daarom bijna niet, hoog-
uit een rugvin die uit het water steekt. Hoog 
tijd dus om eens wat meer te weten te komen 
over dit ‘zeevarken’ zoals de bruinvis vroeger 
werd genoemd. 

Kinderen kunnen naast het bordspel een 
kwartetspel doen met de bruinvis in de 
hoofdrol. Al doende kom je heel wat te weten 
over deze soort. Wist je bijvoorbeeld dat er 
wel zeven verschillende bruinvissen zijn? 
Naast de gewone bruinvis is er onder andere 
ook de Californische bruinvis, de brilbruinvis 

en de roze bruinvis. Wereldwijd zwemmen er 
ongeveer 700.000 van rond. 

MEMORY
Daarnaast is er een speciaal BLOCBIRDS  
memory spel. In de expositie BLOCBIRDS  
zijn met behulp van gekleurde vlakken  
composities gemaakt van allerlei vogels.  
In het memoryspel moet je bij de BLOCBIRD 
de bijbehorende vogel zoeken.

De activiteiten zijn er doorlopend van  
17 t/m 25 augustus. 

DEZE ZOMER NOG TE ZIEN: BLOCBIRDS

25 VOGELS IN 25 GRAFISCHE COMPOSITIES



Ieder jaar ontwikkelt de afdeling Educatie verschillende educatieve programma’s voor 
het onderwijs, zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Eén van die 
programma’s maakt deel uit van Kunstmenu. Met Kunstmenu maakt elke leerling in de 
gemeente Leeuwarden kennis met professionele kunst en met de culturele omgeving. 
Daarbij bezoeken ze ieder jaar een andere culturele instelling in de stad. Als ze in groep 
acht zitten zijn ze onder andere bij het Fries Museum langs geweest, Keramiekmuseum 
Princessehof, het Historisch Centrum Leeuwarden, de Harmonie en Tryater.
 
Dit jaar kwamen in het Natuurmuseum 
alle groepen drie en vier op bezoek. Het 
programma in het museum had als titel: 
NatuurLeukeSchatten, verborgen schatten 
in het Natuurmuseum Fryslân. De leerlingen 
werden ontvangen in het 19e eeuwse Wees-
huisschooltje. Hier vertelde de educatief me-
dewerker iets over de geschiedenis van het 
Natuurmuseum. Hoe ontstaat een museum 
eigenlijk? 

Zoals zoveel natuurmusea is ook het 
Natuurmuseum Fryslân ontstaan uit een 
verzameling. Gerrit Bosch, beter bekend als 
Fûgeltsje Bosch, riep in 1923 alle natuurlief-
hebbers in Fryslân op om zich in te zetten 
voor de oprichting van een natuurhistorisch 
museum. Zijn eigen collectie van ‘ongeveer 
150 opgezette vogels, 100 vogelhuiden en 
enkele zoogdieren’ was het begin van het 
Natuurmuseum.  

Het Natuurmuseum heeft nu duizenden 
opgezette dieren en andere voorwerpen. Van 
heel klein, zodat je ze nauwelijks kunt zien, 

tot heel groot. Kasten vol. Ze worden zorg-
vuldig in een depot bewaard, want ze moeten 
nog heel lang goed blijven. Het is belangrijk 
om voor een goede temperatuur en juiste 
luchtvochtigheid te zorgen. Op labels en in de 
computer wordt bijgehouden waar de dieren 
gevonden zijn, wanneer en door wie. Ieder 
dier krijgt een speciaal nummer zodat ze altijd 
terug te vinden zijn. Dit zijn de verborgen 
schatten van het museum.

De educatief medewerker liet de leerlingen 
vervolgens de oudste, zeldzaamste en meest 
opmerkelijke schat van het museum zien. 

Daarna gingen de leerlingen op zoek naar hun 
eigen museumschat. Ze kregen in groepjes 
een kleurige polaroid camera mee, zodat ze 
een foto konden maken van het object dat ze 
het meest bijzonder vonden. Dat leverde vaak 
al een mooie collectie op. Daarna werden de 
foto’s uitgewisseld en moesten kinderen de 
museumschat van andere leerlingen gaan 
opsporen. De kinderen vonden het allemaal 
erg leuk om foto’s te maken.

Vanaf maart 2020 is er weer een nieuw 
Kunstmenu programma. Deze zal, in aanslui-
ting op de tentoonstelling die dan te zien is, 
gaan over: Gif! 

NATUURLEUKESCHATTEN

LAATSTE KANS: SWIM FISH SWIM!

VRIJ BAAN VOOR DE TREKVIS
Deze zomer is Swim Fish Swim! nog te zien, 
de interactieve expositie over vismigratie. Dat 
vogels lange trektochten maken van broed-
plekken naar overwinteringsplaatsen is bij de 
meeste mensen wel bekend, maar dat som-
mige vissen ook lange reizen ondernemen 
weet niet iedereen. Verschillende vissen zoals 
de zalm, haring, steur, paling en stekelbaars 
hebben zowel zoet als zout water nodig om te 
leven en zich voort te planten. 

Vroeger konden deze trekvis-
sen ongestoord heen en 
weer zwemmen tussen 
rivieren en zeeën, maar 
door de aanleg van dijken, 
dammen en sluizen zijn 
er door de mens allerlei 
hindernissen opgeworpen. 
Veel vissen hebben het 
daardoor moeilijk en worden 
in hun voortbestaan bedreigd. 
Gelukkig is daar steeds meer 
aandacht voor en worden er 
slimme oplossingen bedacht 
om de vissen te helpen.

In de expositie wordt aandacht besteed aan 
de Haringvlietsluizen en de toekomstige 
vismigratierivier in de Afsluitdijk, twee voor-
beelden die trekvissen weer vrij baan geven. 
Twee interactieve opstellingen zorgen ervoor 

dat er ook veel te doen is: in het 
vismigratie-racespel gaan bezoekers 

mee met Harry de Haring, Steve de 
Steur en Sam de Zalm op 

hun reis door Europa. 
Met de helikopterduik-

boot kunnen ze daarna 
een VR-uitstapje maken. 
Ze vliegen een rondje 
boven de Afsluitdijk om 
vervolgens onder de wa-
terspiegel te duiken.

Swim Fish Swim! is nog te 
zien tot en met 25 augustus 2019.  



DE ONDERWATERSAFARI
GA JE MEE KOPJE ONDER?
De OnderWaterSafari is sinds de Paasdagen 
geopend en heeft al veel bezoekers getrok-
ken. Na een duik onder de waterspiegel 
komen ze enthousiast weer boven: nooit ge-
weten dat het er onderwater zo mooi uitziet!

De OnderWaterSafari is een totaalbeleving. 
Het begint allemaal in de vissershut waar je 
een winters landschap wakker ziet worden. 
Hoe langer je door de raampjes kijkt, hoe 
meer dieren je ontdekt: van eenden die in een 
wak zwemmen tot ransuilen die rusten in 
een knotwilg.

Vervolgens daal je af naar ondergronds waar 
je wordt opgewacht door de operator. Hier 
staan movers klaar die je groepje door de 
onderwaterwereld vervoeren. Je hebt de 
hele onderwaterwereld voor jezelf, er zijn 
op dat moment geen andere bezoekers. 
Hierdoor kun je helemaal opgaan in het rijke 
dieren- en plantenleven op de bodem van 
sloot en plas. Je komt er klassiekers tegen, 
zoals de drinkende koe en de grondelende 
zwaan, maar ook tal van nieuwe dieren en 
landschappen. Halverwege kom je aan bij 
de sluis waar kort iets uitgelegd wordt over 

vismigratie. Dan gaan de zware sluisdeuren 
open naar de diepte van Waddenzee met al 
zijn geheimen…

Na de ride komt je weer bovenwater in de 
vogelkijkhut. Hier zie je hoe een zomers 
kwelderlandschap de schemering ingaat. 
Tenslotte kun je in het Infopaviljoen nog 
eens opzoeken welke dieren je allemaal bent 
tegengekomen. Hier is ook veel informatie 
te vinden over het thema Schoon Water, een 
onderdeel dat verzorgd is door Wetterskip 
Fryslân, onze partner in dit project.

PRAKTISCHE ZAKEN

Tickets
De OnderWaterSafari is een attractie met 
een bepaalde capaciteit per dag. Om zeker te 
zijn van een plekje boek je online tickets met 
tijdslot via www.natuurmuseumfryslan.nl.

Duur van de attractie
De attractie duurt bij elkaar zo’n 15 minuten.

Tijdsloten
Je kunt een ticket met tijdslot kopen voor de 
volgende periodes: 10-11 uur, 11-12 uur, 12-13 
uur en van 14-15 uur, 15-16 uur en 16-17 uur. 
Het is belangrijk een kwartier voor je tijdslot 
aanwezig te zijn. In het museum krijg je de 
exacte tijd te horen van de ride. Kom je te laat, 
dan is het niet mogelijk om je op een later 
moment alsnog in te delen.

Kinderen
De OnderWaterSafari is toegankelijk voor 
kinderen van 4 jaar en ouder.
Kinderen van 4 tot en met 9 jaar moeten altijd 
begeleid worden door een volwassene (maxi-
maal drie kinderen per volwassene).

Scholen
Voor het onderwijs geldt er een speciale prijs: 
groepen krijgen 50% korting op de Onder-
WaterSafari en betalen per leerling: € 4,50  
(€ 2,50 voor de basisentree plus € 2,- voor de 
OnderWaterSafari). Voor reserveringen kun je 
contact opnemen met de afdeling Educatie: 
058 2332244.

Minder mobiel
Mensen die minder mobiel zijn en geen trap 
kunnen lopen, kunnen met de lift naar de 
OnderWaterSafari. Het hele gezelschap maakt 
dan gebruik van de lift. Graag van te voren 
aangeven bij de OnderWaterSafari-gids in het 
Infopaviljoen.

De OnderWaterSafari is ook toegankelijk voor 
mensen in een rolstoel (of met een rollator) 
die zich zelfstandig kunnen verplaatsen van 
rolstoel (of rollator) in de mover. Om de 
minder valide bezoeker goed te kunnen be-
geleiden, is het belangrijk om een dag van te 
voren contact op te nemen met het museum 
via telefoonnummer 058 2332244.

Camera’s/mobiele telefoons
Het is niet toegestaan om mobiele telefoons of 
camera’s te gebruiken in de OnderWaterSafari.

KWELDERWANDELING
Wie de OnderWaterSafari bezoekt komt na 
de tocht onderwater terecht in de vogelkijk
hut. Middels een 3Dfilm kijk je hier uit op 
een zomers kwelderlandschap. Je krijgt zo 
een goede impressie van wat daar allemaal 
gebeurt, maar het is natuurlijk helemaal leuk 
om eens echt de kwelder op te gaan. Dat kan 
deze zomer: wandel mee met de boswachter 
van Staatsbosbeheer en ontdek het unieke 
Waddenlandschap rond Holwerd.

In de zomermaanden kun je op pad met de 
boswachter. Hij neemt je mee naar het dorp 

Holwerd en de unieke kwelders van de Wad-
denzeekust. Er valt veel te zien en te vertellen 
over dit boeiende gebied. Zo is er de historie 
als welvarend handelsdorp, de krimp en de 
ambitieuze plannen voor Holwerd aan Zee. 

Via het ommetje Holwerd met vogel- en 
bloemenakkers wordt de kwelder achter de 
grote zeedijk bezocht. Staatsbosbeheer heeft 
het gebied in 2016 toegankelijk gemaakt voor 
natuurliefhebbers. De groep bezoekt de vo-
gelplas en de wadpost midden op de kwelder, 
die een prachtig uitzicht heeft op het wad en 

Ameland. Je maakt kennis met de zoute om-
standigheden, de invloeden van eb en vloed, 
de bijzondere plantengroei en de vele vogels. 
Bij eb bestaat de mogelijkheid om een stuk 
over het wad te lopen. 

Kortom: dé kans om Werelderfgoed  
Waddenzee vanaf de vaste wal mee te 
maken. Lijkt het je leuk om eens mee te gaan 
op zo’n tocht? De wandelingen starten in de 
maand juli. Hou de website van het museum  
(natuurmuseumfryslan.nl) in de gaten voor 
het laatste nieuws en details. 



Ons sfeervolle museumcafé It Nêst is een 
fijne plek om even een kopje koffie te drinken 
of te lunchen. En wist je dat het café vrij toe-
gankelijk is en dus ook bezocht kan worden 
zonder museumbezoek? 

Regelmatig wisselen we van kaart. Zo serve-
ren we vanaf 18 juni nieuwe lunchgerechten 
en lekkere zoetigheden voor bij de koffie. 
Daarbij hebben we ook aan de kinderen 
gedacht en kleine broodjes of bijvoorbeeld 
een mini-donut op de kaart gezet. Ook nu 
geldt weer dat we zoveel mogelijk met Friese 
streekproducten werken.

De kaart ziet er voor de zomer als volgt uit:

Bûtter, brea en griene tsiis
-  Fries suikerbrood (prijswinnend) met room-

boter
-  Mini-brioche brood met Fryske belegen 

kaas, salade, tomaat en tuinkruiden 
-  Boefkes bolle: tosti ham en/of kaas
-  Saucijzenbroodje  
-  Gegrilde panini met roombrie, tomaten-

tapenade en gerookt buikspek 

Swiet foar by de kofje
- Mini-donuts
- Huisgemaakt appelgebak met slagroom   
- Smaakvolle muffin van chocolade  
- Aardbeien rondo   

Het assortiment is verder uitgebreid met 
twee arrangementen: zo kun je genieten van 
een  overheerlijke Engelse High Tea met klas-
siekers in een nieuw jasje.

Daarnaast kun je een Lunch & Koffie arrange-
ment bij ons boeken, dat naar wens en smaak 
is aan te passen.

Voor meer informatie en reserveringen kun 
je mailen naar: gvanleijen@natuurmuseum-
fryslan.nl. 

In het museum werkt een groot aantal 
mensen; vaste medewerkers, stagiaires en 
vrijwilligers. In elke Nieuwsbrief staat er 
een in de schijnwerpers. Deze keer is het de 
beurt aan Wessel Zweemer, operator bij de 
OnderWaterSafari.

Hoe ben je bij het NMF terecht gekomen?
In 2018 heb ik voor de aardigheid vrijwilligers-
werk voor het Natuurmuseum gedaan in  
het kader van Culturele Hoofdstad. Ik was 
toen gids bij Het Grote Grutto theater. De 
directeur vroeg vervolgens of ik er aardigheid 
in had om twintig uur per week bij de Onder-
WaterSafari te gaan werken. Er heerst een 
leuke sfeer en er zijn leuke collega’s dus ik heb 
ja gezegd.

Vertel eens wat over je werk
In aanloop naar de tweede opstart van de  
OnderWaterSafari heb ik veel kluswerk 
gedaan, met veel plezier. Sinds Pasen werk 
ik volledig voor de OnderWaterSafari. Dat is 
minder afwisseling, maar wel heel leuk. 
Het is een beetje techniek en een beetje  
met mensen omgaan.

Wat vind je leuk aan je werk?
Ik vind het leuk om bezoekers kennis te laten 
maken met verschillende facetten van de na-
tuur, meer specifiek van de onderwaterwereld. 
Bijzonderheden vertellen over wat daar  
allemaal te zien en te beleven is.

Wat vind jij de mooiste tentoonstelling?
Wat denk je zelf? De OnderWaterSafari  
natuurlijk!

Wat betekent de natuur voor jou?
De natuur is onze toekomst, ons heden en ons 
verleden. Daar moeten we zorgvuldig mee 
omgaan. Dat betekent niet krampachtig, maar 
wel zorgvuldig  en met oog en oor voor alle 
belanghebbenden: mens, plant en dier.

Wat zijn je hobby’s? 
Ik heb een brede belangstelling: fietsen, 
wandelen, varen, vissen, koken, tuinieren, 
lezen, afijn, noem maar op. Ik zal mij niet gauw 
vervelen. 

IN DE 
SPOTLIGHT

Museumcafé It Nêst
OOK GEZELLIG ZONDER MUSEUMBEZOEK!
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AGENDA 2019
• t/m 25 augustus: Swim Fish Swim!
•  t/m 1 september: BLOCBIRDS
• 13 juli t/m 25 augustus: Zomerkunst door 

Hollandse Aquarellistenkring
•  17 t/m 25 augustus: Zomervakantie activiteiten
•  18 september: GEA-lezing over het Zweedse 

Bergsladen 
• 28 september: Paddenstoelenexcursie in  

Noord-Burgum

VERWACHT
• 16 nov t/m 5 jan ’20: Nederlands Kampioenschap 

Prepareren

Hoofdsponsor

De volgende stipers steunen het werk
van het Natuurmuseum Fryslân:De GEA-Kring Friesland 

organiseert regelmatig een 
lezing voor haar leden in het 
Natuurmuseum. Ze vinden 
plaats op de woensdag-
avond. Abonnementhouders 
van het Natuurmuseum 
zijn van harte uitgenodigd 
deze lezingen bij te wonen en hebben gratis 
toegang. Wel wordt er een bijdrage voor koffie 
en thee gevraagd. Inloop is vanaf 19.30 uur, 
de lezingen beginnen om 20.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

18 september: lezing over het Zweedse  
Bergsladen door Bart de Weerd
Het Bergslagen in Zweden is al een aantal 
eeuwen een belangrijk mijngebied. Bekende 
namen zijn natuurlijk Långban en Falun. De 
kopermijn bij Falun was jarenlang de grootste 
koperproducent van de wereld. Nu is er nog 

maar weinig mijnbouw  
activiteit in het Bergslagen. 
Op oude haldes (stort-
hoop bij een mijn) is het 
nog steeds mogelijk om 
mooie- en vooral zeldzame 
mineralen te vinden. Bart 
de Weerd is een keer of 

zes in het Bergslagen geweest en heeft er 
goede vondsten gedaan. Vooral de halde 
van de Harstigen is een van zijn favorieten. 
In de lezing laat hij veel van de natuur en de 
mijnbouw zien met plaatjes van zelf gevonden 
mineralen. Na de lezing is er een verloting 
voor en door GEA-leden met objecten uit de 
eigen collecties mineralen en fossielen.

Voor vragen over de GEA-Kring Friesland  
kan contact worden opgenomen met Harm 
Wieringa voorzitter@geologiefriesland.nl  
of Anja Hofmeester secretaris@geologie-
friesland.nl. 

NIEUWS VAN DE PADDENSTOELENWERKGROEP

de kastanje-inktzwam (Parasola auricoma) in het Leeuwarder bos (© Sjoerd Greydanus, 2019)

De Paddenstoelenwerkgroep Friesland  
heeft de agenda voor het najaar gepland.  
In september is er wekelijks op maandag
avond een bijeenkomst in het Natuur
museum Fryslân. Deze begint om 19.30 uur. 
Op 28 september staat een excursie in 
NoordBurgum op het programma.

Maandelijks wordt er een inventarisatie-
excursie in het Leeuwarder bos gehouden.  
Het Leeuwarder bos heeft al vele bijzondere 
en zeldzame soorten opgeleverd. Er zijn nu 

300 soorten in het Leeuwarder bos geregis-
treerd. De datum van de excursies wordt op 
de website van de werkgroep vermeld.

Vindt u het leuk om met paddenstoelen bezig 
te zijn, dan bent u van harte uitgenodigd om  
werkgroepavonden te bezoeken en deel te 
nemen aan de excursies van de werkgroep. 
Houdt u voor de precieze datums de website 
van de werkgroep in de gaten: www.padden-
stoeleninfriesland.nl.    

GEA LEZINGEN

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


