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1.
Inleiding
“In 2024 is het Natuurmuseum Fryslân een interactief familiemuseum met de blik naar buiten:
het natuurmuseum van het Noorden met een sterk fundament in Fryslân. Het is de spin in
het web bij allerlei samenwerkingen. Er worden maatschappelijke vraagstukken en actuele
thema’s aan de orde gesteld in tentoonstellingen en de vaste presentatie. Het museum is
sterk in zijn educatieve activiteiten in en buiten schoolverband” (Hoe ziet het museum er in
2024 uit?; uit interviews met medewerkers en vrijwilligers van het Natuurmuseum Fryslân).
‘Weten wat er leeft!’ geeft invulling aan de
plannen en ambities van het Natuurmuseum
Fryslân in de beleidsperiode 2021 – 2024. Als
je bij ons bent geweest, weet je wat er leeft in
de natuur! Je leert over de natuur in onze vaste
presentatie en tijdelijke tentoonstellingen, in
ons Open Atelier en tijdens onze educatieve
activiteiten in en buiten het museum.
Maar het museum weet ook wat er speelt in
zijn omgeving. In samenwerkingsverbanden
zijn we nieuwsgierig en leergierig, willen we
onze kennis graag delen. Het is niet voor niets
onderdeel van ons museumlogo.
‘Weten wat er leeft!’ is de basis van een
prachtig natuurhistorisch museum, gericht op
samenwerken en verbinden zonder weg te
lopen bij de kern van wie we zijn.
Het Natuurmuseum Fryslân verzoekt de
provincie om voortzetting van de jaarlijkse
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subsidieverlening voor alle museale activiteiten zoals deze al jaren door het museum
worden gevoerd.
Het bestuur is de provincie zeer erkentelijk
voor de financiële steun die zij steeds heeft
gegeven om aan de maatschappelijke taak als
museum te kunnen voldoen.
Hoofdstukken 2, 3 en 4 gaan in op de wereld
van het museum. Aan de orde komen de missie,
het besturingsmodel en de interne organisatie.
In hoofdstuk 5 en 6 wordt stilgestaan bij onze
collectie en de activiteiten voor ons publiek.
In hoofdstuk 7 worden onze samenwerkingen
beschreven. De financiële component wordt
beschreven in een meerjarenbegroting
2021 - 2024 in hoofdstuk 8.

‘Weten wat er leeft!’:

it ferhaal fan de natuer yn Fryslân.
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2.
Missie

Hoe we het doen!

Het Natuurmuseum Fryslân wil met zijn museale presentaties en activiteiten een breed
publiek, maar vooral kinderen, op een aansprekende manier beleving en kennis bijbrengen
over de natuur met de bedoeling bij te dragen aan een respectvolle opstelling ten opzichte
van natuur en milieu.
Het museum is daarnaast, in nauwe samenwerking met andere organisaties, hét kenniscentrum
en informatiecentrum over natuur in de provincie Fryslân waarbij de rijke collecties van het
museum een centrale rol spelen.

Deze missie is vertaald naar concrete
statements gevangen in drie woorden:
waarom, hoe en wat.

Waarom we het
doen!
We zijn ons bewust dat wij mensen dichter
bij de natuur kunnen brengen. Daarom willen
wij de kennis over de natuur bij mensen
vermeerderen, zodat zij respectvol kunnen
omgaan met hun natuurlijke omgeving.
We verbinden onze doelgroepen op
spraakmakende en actuele wijze met natuur.
Juist daarom zijn we verankerd in de Friese
samenleving.

Bezoekers waarderen het dat we zo laagdrempelig en kindvriendelijk zijn. Daarbij hebben we een zeer goed geordende collectie,
bijeengebracht met veel biologische kennis.
We onderscheiden ons in de verrassende
manier waarop we deze presenteren. Daarmee laten we echt een ander geluid horen.
Dat doen we niet alleen in het museum, maar
ook daar buiten.

Wat we doen!
We zijn trots op wat we doen. We hebben een
omvangrijke collectie van wetenschappelijke
waarde. Spraakmakend en wisselend aanbod
van exposities en evenementen. We verrijken
jong en oud en zijn een belangrijke educatieve
partner voor scholen. En last but not least: we
beschikken over een uniek en multifunctioneel
gebouw.
Om het ‘waarom-hoe-wat’ goed te
kunnen presenteren, koppelen we die aan
waarden. De waarden die passen bij het
Natuurmuseum Fryslân zijn:
verrijkend, verrassend en verbindend.
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Met de waarde ‘verrijkend’ geven we de
ambitie van het museum aan. We verstaan
hieronder het verrijken, vergroten van kennis
en bewustwording over allerlei facetten van
natuur, natuurbeleving voor elke leeftijd.
Maar ook het zijn van een werkplek voor
een divers team en bijdragen aan groei van
medewerkers in onze organisatie. Verrijking
vinden we ook in het aansluiten op actuele en
relevante ontwikkelingen in de samenleving
met betrekking tot natuur en duurzaamheid
en die te adresseren in en buiten het museum.
Met de waarde ‘verrassend’ geven we de
werkwijze van het museum aan. We hebben
een nauwkeurige en gevarieerde collectie,
een geheel eigen wijze van presenteren en
beleven in en buiten het museum, we maken
spraakmakende exposities, we zijn flexibel en
gastvrij.
Met de waarde ‘verbindend’ geven we
aan waarin we verankerd zijn in de (Friese)
samenleving. We werken nauw samen met
allerlei partners die actief zijn op het gebied
van natuur. Van IVN tot Staatsbosbeheer,
van Fryske Gea tot SOVON. We delen onze
expertise met onze omgeving. We zoeken
aansluiting bij de toeristische sector en andere
culturele instellingen. We verbinden op
bestuurlijk niveau met gemeenten, provincie
en waterschap.
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3.
Besturingsmodel
Het besturingsmodel van de Stichting Fries Natuurhistorisch Museum (Natuurmuseum
Fryslân) is het raad-van-toezicht-model. Sinds 2013 wordt gewerkt met een raad van toezicht
en een bestuur. De raad van toezicht is anno 2020 samengesteld uit vijf leden, afkomstig
uit verschillende geledingen van de samenleving (openbaar bestuur, accountancy, onderwijs,
bedrijfsleven).
Er is een rooster van aftreden. De raad vergadert vier keer per jaar met het bestuur.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd
door de directeur-bestuurder. De Governance
Code Cultuur 2019 is uitgangspunt.
Goed bestuur en toezicht gaat vooral over
gedrag. Dat houdt in dat de leden van
de raad van toezicht en de bestuurder
zelf verantwoordelijkheid nemen voor het
toepassen van de code. Zij hebben hierin een
voorbeeldfunctie.
Daarnaast is zelfreflectie van groot belang.
Elkaar aanspreken op gedrag zorgt ervoor
dat de leden van de raad van toezicht en de
bestuurder scherp blijven in het volgen van
de code. Onderwerpen van de code komen
regelmatig terug in de vergaderingen van de
raad van toezicht. In samenwerking met De
Erkende Toezichthouder wordt getraind om
de principes van de code scherp te houden.
8
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4.
Interne organisatie

Het organogram van het museum ziet er als volgt uit:

raad van toezicht

In de beleidsperiode is de organisatie van het museum is gericht op het beheren van een
natuurhistorische en geologische collectie, het realiseren van tijdelijke tentoonstellingen, het
vernieuwen van onze vaste presentaties en het ontwikkelen van projecten op het gebied van
natuur en milieu in samenwerking met andere organisaties en instellingen.

Personeel & organisatie

programmering

directeurbestuurder

controller

front office

Het personeelsbestand van het Natuurmuseum Fryslân bestaat uit 16 vaste medewerkers.
Een deel van de medewerkers heeft een parttime dienstverband. Het aantal fte’s is 13,0.
De fte’s zijn verdeeld over verschillende afdelingen:

Beheer en Administratie (directie en controller)				

2,0

Publiek dienstverlening (front office)						

1,8

Collectiebeheer en preparateursatelier (collectie & onderzoek)		

1,9

educatie

collectie &
onderzoek

pr &
marketing

facilities &
huisvesting

preparateurs atelier

ondersteuning

collectiebeheer &
onderzoek

OWS

PR & Marketing									1,0
Activiteitenontwikkeling (educatie)						3,1
Technische dienst (facilities & huisvesting, incl. OnderWaterSafari)		
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3,2
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Fair practice

Vrijwilligers-werk in het museum

Het museum onderschrijft de vijf kernwaarden – solidariteit, diversiteit, duurzaamheid,
vertrouwen en transparantie - van de Fair Practice Code. Iedereen werkt onder eerlijke
omstandigheden en tegen een redelijke vergoeding.

Om onze missie en doelstellingen te realiseren, wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Aan
het museum is een groep van ongeveer 90 vrijwilligers verbonden. Zij brengen veel kennis en
ervaring mee die ten goede komt aan het museum.

Het museum volgt de Museum CAO, maar
heeft een eigen pensioenregeling voor het
personeel afgesloten.
Voor ontwikkelbeleid wordt jaarlijks een
percentage van de loonsom gereserveerd.
Hiervan wordt ten minste de helft gereserveerd
voor persoonsgebonden opleidingen. In de
jaargesprekken met het personeel worden
functioneren en opleidingswensen besproken.
Het museum is een afspiegeling van de
samenleving in de samenstelling van het vaste
personeel als mede de vrijwilligers.

Vrijwilligers maken bezichtiging van de
collectie mogelijk, ontvangen bezoekers
gastvrij, zijn actief in het museumcafé,
informeren diverse doelgroepen, helpen met
collectieregistratie en zijn actief in het Open
Atelier.
Voor vrijwilligers is het werk in het museum
een vrijetijdsbesteding, die tevens bijdraagt
aan eigen doelen of interesse in de natuurbeleving, zelfontplooiing of onderhouden van
sociale contacten. Het is dus een belangrijk
middel tot participatie en maatschappelijk
integratie.
Vrijwilligers zijn van toegevoegde waarde
voor de ‘beleving’ van het museum.
Met vrijwilligers wordt een contract
afgesloten met een heldere taakafbakening
die voor iedereen bekend is en jaarlijks wordt
geëvalueerd.
Om het werken met vrijwilligers mogelijk te
maken draagt het museum zorg voor een

In de keuze van uit te voeren projecten
laat het museum zich ook leiden door
maatschappelijke (meer)waarde die projecten
kunnen bieden. Een goed voorbeeld hiervan
is het opzetten van een natuurclub in een
Leeuwarder aandacht buurt met als doel
kinderen die niet zo gemakkelijk met natuur
in aanraking komen de mogelijkheid te geven
dit wel te doen in hun directe omgeving.
Door jaarverslagen, jaarrekeningen, nieuwsbrieven, website en sociale media laat het
museum op transparante wijze zien hoe er
wordt gewerkt.
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voor iedereen helder vrijwilligersbeleid waarin
naast in-, door- en uitstroom van vrijwilligers
ook aandacht is voor begeleiding en scholing
van vrijwilligers.
Binnen de (financiële) mogelijkheden van
de begroting zal het bestuur eveneens
vrijwilligers waarderen in de vorm van leuke
activiteiten.
Omdat vrijwilligers vooral gemotiveerd
worden door zinvolle taken, houdt het museum rekening met hun wensen. Vrijwilligers
kunnen zich opgeven voor nieuwe of andere
taken. In het werkoverleg wordt iedereen
bijgepraat over de ontwikkelingen in het
museum en de voorgenomen plannen.
Daarnaast wordt er in de werkoverleggen
teruggekeken op uitgevoerde activiteiten
(het vieren van successen) en vooruitgekeken
naar nieuwe activiteiten. Vrijwilligers mogen
bij het werkoverleg een actieve rol spelen.
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Huisvesting
Het museum is gehuisvest in het voormalige Nieuwe Stadsweeshuis van Leeuwarden. Het
gebouw uit 1675 is een Rijksmonument, dat een belangrijke plek in de historische binnenstad
inneemt. Voor de geschiedenis van het weeshuis is in het Weeshuisschooltje en de originele
Voogdenkamer nog altijd aandacht. De ruimtes zijn voor onze bezoekers te bekijken.
Het museum heeft vier verdiepingen om het
verhaal van de natuur te vertellen. In de kelder
is de OnderWaterSafari ondergebracht. De
begane grond wordt gebruikt voor tijdelijke
exposities. Jaarlijks zijn er twee wisseltentoonstellingen te zien, waarbij het museum
aansluiting zoekt bij actuele maatschappelijke
(natuur)problematiek (bijvoorbeeld het adresseren van plastic in de natuur of het
verschralen van de biodiversiteit).
Hier bevindt zich ook de filmzaal voor het
geven van lezingen e.d. In de zomermaanden
wordt de filmzaal niet voor lezingen gebruikt.
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Dan wordt deze zaal beschikbaar gesteld
aan een kunstenaar. De kunstenaar (of
kunstenaarscollectief) mag deze ruimte
gedurende zeven weken gebruiken om zijn/
haar werk te laten zien. Enige voorwaarde die
het museum stelt aan de kunst die er te zien
is: er moet een duidelijke link zijn met natuur.
Op deze manier verbindt het museum kunst
en natuur op een verrassende wijze aan elkaar.
Op de eerste en tweede verdieping is de
vaste presentatie van het museum te vinden.

Daarnaast is de afdeling belast met de
ICT-ondersteuning
voor
het
museum,
met uitzondering van de werklocatie
Kolleksjesintrum Fryslân (hier wordt de ICT
uitgevoerd door Tresoar). In de afdeling is ook
de OnderWaterSafari (OWS) ondergebracht.
De exploitatie van deze educatieve ride is
voornamelijk van technische aard. Daarom is
deze organisatorisch ondergebracht bij deze
afdeling.

In 2019 is aan de Stichting Behoud Gebouw
Natuurmuseum een SIM-subsidie toegekend
uit te betalen over de jaren 2020 tot en met
2025. De subsidie is toegekend door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en dekt
50% van de subsidiabele onderhoudskosten
van het gebouw.

Bij de afdeling facilities & huisvesting komen de activiteiten samen die te maken
hebben met de ondersteuning van ons
museum zoals het beheren van het gebouw
en de ondersteunende activiteiten voor de
verschillende afdelingen van het museum.
De afdeling waakt over de veiligheid van bezoekers en personeel. Het afdelingshoofd is
voorzitter van de commissie veiligheid van
het museum.
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5.
Collectie
De activiteiten met betrekking tot het beheren van de collectie van het museum, alsmede
het doen of laten doen van onderzoek hieraan, zijn ondergebracht in de afdeling collectie &
onderzoek.
Bij het beheren van de collectie horen
activiteiten als het in goede conditie houden
(in de natuur wordt alles opgeruimd),
ontsluiten (toegankelijk maken en houden via
registratie), beschikbaar stellen, afstoten en
acquisitie. Het beheer van de collectie vindt
plaats in de museumzalen (de verschillende
presentaties in het museum) en de depots
in het Kolleksjesintrum Fryslân (KSF). Het
beschikbaar stellen van collectieonderdelen
vindt plaats in het museum in tentoonstellingen
en presentaties, in een speciaal ingerichte
onderzoeksruimte in het KSF en via bruiklenen.
De afdeling is onderverdeeld in twee clusters.
In de cluster preparateursatelier vinden de
activiteiten plaats die te maken hebben met
het prepareren van dieren en planten om ze
te kunnen opnemen in de collectie. Daarnaast
worden er dieren en planten geprepareerd
ten behoeve van vaste- en tijdelijke
tentoonstellingen. Tijdens de openingstijden
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van het museum is hier een preparateur aan
het werk, zodat het publiek kan meekijken
met hoe het prepareren precies plaatsvindt.
Hiermee heeft het atelier een dubbele taak:
collectieverwerving én publiekbereik.
De cluster collectiebeheer en onderzoek houdt
zich bezig met het ontsluiten en toegankelijk
maken van de diverse deelcollecties van
het museum. Onderzoekstrajecten worden
begeleid door het afdelingshoofd collectie &
onderzoek.
Het museum is al lange tijd ‘leerbedrijf’ voor
de richting diermanagement van de Hogeschool Van Hall Larenstein. Studenten kunnen
kiezen om enkele maanden stage te lopen als
‘assistent-conservator’.
De afgelopen 15 jaar is de collectie aanzienlijk
groter geworden door schenkingen en
overdracht van collecties. De collectie telt nu
338.400 natuurhistorische objecten.

De registratiegraad van de collectie ligt mede
dankzij de inzet van vele vrijwilligers op 95%.
In 2020 zijn de eerste stappen gezet om de
collectie door een speciale applicatie (Atlantis)
via de website van het museum aan het
publiek ter inzage te stellen. Onderzoekers
en geïnteresseerden kunnen dan via de
website van het museum de collectie digitaal
raadplegen.
In
samenwerking
met
de
Stichting
Nederlandse Natuurhistorische Collecties
(SNNC) wordt gewerkt aan DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections).
DiSSCo is een onderzoeksinfrastructuur
met 119 collectiehoudende instituten
en partners uit 19 Europese landen die
gezamenlijk alle data van de naar schatting
1,5 miljard natuurhistorische objecten digitaal
beschikbaar maken. NLBIF ondersteunt
DiSSCo omdat dit een enorme toename van
biodiversiteitsdata beschikbaar zal maken.
In Nederland zijn er 14 partners (waaronder
Natuurmuseum Fryslân) betrokken bij DiSSCo
waarvoor NLBIF het contactpunt is. NLBIF staat
voor Netherlands Biodiversity Information
Facility en is het nationaal kennisknooppunt
voor het open en vrij toegankelijk maken van
biodiversiteitsdata.
Voorwerpen uit de collecties zijn daarmee
vooral belangrijk als informatiedragers.
Een opgezet dier voorzien van vondst- of
vangstgegevens geeft bijvoorbeeld niet
alleen informatie over het uiterlijk van de soort

waartoe het dier behoort (bijvoorbeeld in een
tentoonstelling), maar ook over de variatie in
verschijningsvorm van de soort (bijvoorbeeld
verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes),
tussen jonge en volwassen individuen, tussen
winter- en zomervorm, of tussen individuen
uit een schone en een vervuilde omgeving),
de verspreiding in tijd en ruimte van de
soort (en bij voldoende gegevens ook over
vooruitgang of achteruitgang van de soort),
de ecologie van de soort (welke eisen stelt de
soort aan zijn omgeving), of de gesteldheid
van het dier toen het nog leefde (soms vast te
stellen met moderne moleculaire technieken
of isotopenanalyse).
Natuurmusea zijn daardoor een vreemde
eend in de bijt van de museumwereld. Zij
verzamelen voorwerpen niet alleen vanwege
de visueel esthetische, historische of
educatieve waarde, maar vooral ook om de
aan voorwerpen gekoppelde gegevens veilig
te stellen.

Collectiegebruik
Overeenkomstig de missie worden voorwerpen uit de collectie op de volgende
manieren gebruikt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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als tentoonstellingsobject, zowel in permanente en tijdelijke tentoonstellingen van 		
Natuurmuseum Fryslân zelf, als in de vorm van bruiklenen aan andere musea en instellingen;
als referentie (vergelijkingsmateriaal) voor het verifiëren van waarnemingen, vondsten of
determinaties, niet alleen door medewerkers van het museum, maar bijvoorbeeld ook door
leden van diverse natuurwerkgroepen, politie en hobbyisten;
als leermiddel, bijvoorbeeld bij museumlessen, bij rondleidingen, bij cursussen (ook gegeven
door derden, bijvoorbeeld het IVN) en in leskisten;
als gegevensbron voor faunistisch onderzoek, bijvoorbeeld ten behoeve van het samenstellen
van landelijke verspreidingsatlassen en de daar uit voorvloeiende Rode Lijsten voor
bescherming van kwetsbare soorten;
als basismateriaal voor systematisch onderzoek, bijvoorbeeld naar nieuwe (onder)soorten,
variatie binnen soorten of hybridezones (gebieden waar (onder)soorten met elkaar kruisen);
als leverancier van (minieme hoeveelheden) materiaal voor ander wetenschappelijk 		
onderzoek, bijvoorbeeld naar verwantschapsrelaties van otters aan de hand van DNA, of
naar de voedingstoestand van grutto’s aan de hand van isotopen in veren;
als ‘model’ voor natuurillustratoren, fotografen en kunstenaars.
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Verzamelbeleid
Het verzamelgebied van het museum beperkt zich in beginsel tot het noorden van Nederland,
vooral de provincie Fryslân. Belangrijkste uitzondering vormen de schelpen, die wereldwijd
worden verzameld. Daarnaast zijn er, vooral ten behoeve van educatie en tentoonstellingen,
bescheiden collecties tropische vlinders en insecten, en buitenlandse zoogdieren, vogels,
fossielen en mineralen.
Aan het museum geschonken voorwerpen dienen aan één van de volgende criteria te voldoen
om in de collectie opgenomen te worden:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
20

De voorwerpen moeten een waardevolle aanvulling zijn op de collectie: de voorwerpen
moeten goed gedocumenteerd zijn.
De aanvulling moet een versterking betekenen van het regionale karakter van de collectie:
buitenlands materiaal zal alleen in uitzonderlijke gevallen aan de collectie worden 		
toegevoegd, bijvoorbeeld als het slechts een klein deel uitmaakt van de complete collectie
van een bekende Friese verzamelaar. Buitenlands materiaal wordt in principe overgedragen
aan andere instituten (bijvoorbeeld Naturalis te Leiden). Van Midden- en Zuid-Europese
soorten worden enkele exemplaren achtergehouden als referentiemateriaal, deels 		
om verschillen met Fries-inheemse soorten te kunnen bestuderen, deels om behulpzaam
te kunnen zijn bij het op naam brengen van soorten die wellicht de komende jaren als 		
gevolg van klimaatveranderingen ook Fryslân tot hun verspreidingsgebied zullen gaan
rekenen.
De voorwerpen betreffen exemplaren van een zeldzame soort.
De voorwerpen hebben waarde als “bewijsstuk” van een verrichte determinatie en de
daarmee samenhangende verspreidingsgegevens van de desbetreffende soort. Dit is vooral
van belang bij moeilijk herkenbare groepen zoals insecten.
De voorwerpen sluiten aan bij lopend onderzoek. Ook dit punt is vooral relevant voor
moeilijk herkenbare groepen.
De voorwerpen zijn geschikt om voorwerpen in permanente tentoonstellingen (op den
duur) te vervangen. Dit is nodig omdat voorwerpen in tentoonstellingen kwalitatief achteruit
gaan.
De voorwerpen zijn van belang voor (tijdelijke) tentoonstellingsdoeleinden.

Concrete voornemens:
a.
b.
c.
d.
e.

Doorgaan met digitalisering van de collectie en beschikbaar stellen van gegevens via de
website van het museum, grotere bekendheid geven aan de NMF-collecties door aan te
sluiten bij landelijke databanken en door publicatie van pdf-catalogi op de eigen website.
Zichtbaarheid van de collectie vergroten door het ruimhartig verstrekken van bruiklenen.
Bewaaromstandigheden van objecten in tentoonstellingen verbeteren.
Bijstellen en voltooien collectieplan.
Onderzoek doen naar flora en fauna van Fryslân, onder andere met projecten in het 		
Leeuwarderbos.
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6.
Publiek
Doelgroepen
In 2020 is het museum voor de zevende keer op rij verkozen door de Museuminspecteurs van
Museumkids/Museumvereniging tot ‘Beste Kidsproof museum van Friesland’.
Onze bezoekers komen vrijwel altijd in gezinsverband. Ouders met kinderen en, in toenemende
mate, pakes en beppes met hun kleinkinderen.
Van onze bezoekers komt 15% uit Leeuwarden, 22% uit Fryslân en 63% uit de rest
van Nederland, waarvan ook een klein deel
uit België en Duitsland.
We zijn daarmee de laatste jaren uitgegroeid
tot een provincie-overstijgend museum.
Door het winnen van verschillende prijzen is
het museum steeds meer landelijk bekend
geworden. Het Natuurmuseum draagt op
deze manier wezenlijk bij aan het op de kaart
zetten van toeristisch en natuurlijk Fryslân.
Sinds LF2018 (Leeuwarden Fryslân Culturele
Hoofdstad van Europa) zien we ook een ander
soort bezoeker naar het museum komen: de
bezoeker van middelbare leeftijd die naast
de kunstmusea en de cultuur-historische
musea ook het natuurmuseum bezoekt.
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De entree-opbrengsten zijn een belangrijke
bron van inkomsten. Het museum hanteert
een tarief voor ‘algemene toegang’ (vaste
presentatie en wisselexposities) en voor de
educatieve ride ‘OnderWaterSafari’. Uiteraard behoort een combiticket (museum én
ride) ook tot de mogelijkheden. Het museum
is toegankelijk met de Museumkaart en de
VIP-kaart van de BankGiro Loterij.
In het museumcafé It Nêst kan de bezoeker
terecht voor koffie, thee, frisdrank met
een kleine versnapering. Het café is ook
toegankelijk voor niet-museum bezoekers.
Producten worden betrokken van lokale
ondernemers.
Daarnaast biedt de museumwinkel een
keur aan artikelen als aanvulling op het
museumbezoek.
Het Natuurmuseum Fryslân wil met zijn presentaties en activiteiten een breed publiek
op een laagdrempelige en verrassende
manier verrijken. Onderzoekend leren is een
uitgangspunt om het museum te beleven.

De vaste presentatie van het museum staat
nu al weer zo’n acht jaar. Het is belangrijk
om deze presentatie te vernieuwen. Zo kan
het museum beter inspelen op de actualiteit
met betrekking tot natuur- en milieuzaken.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan thema’s rond
biodiversiteit, plastic soup en landschapspijn.
Op deze manier blijft het museum met zijn
vaste presentatie verrijkend, verrassend en
verbindend.
In de cluster front office komen de activiteiten
samen die zijn gericht op het welbevinden van
alle (aspirant) bezoekers voor, tijdens en na hun
bezoek. Hier zijn ook de publieksbegeleiders
ondergebracht. Het gaat hier om de bemensing van de verschillende front office
posten, het doen van de inkopen voor winkel
en horeca, het opzetten en uitvoeren van
vrijwilligersbeleid. Ook de activiteiten met
betrekking tot de zakelijk markt vallen onder
het cluster. Gastheerschap is een belangrijk
uitgangspunt in het contact met de bezoeker.

Concrete voornemens:
f.
g.

Totaal van 60.000 bezoekers per jaar.
Vernieuwen van een gedeelte van de vaste presentatie in het museum.
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Inclusiviteit
De gezamenlijke natuurmusea verenigd in de SNNC werken al geruime tijd samen op gebied
van presentatie en educatie. Met een aantal van deze musea willen we nu een volgende stap
zetten. De stap naar een meer inclusieve instelling. Binnen de samenwerking wordt o.a. het
project Natuur om de Hoek opgezet. We willen jonge mensen, ongeacht hun achtergrond,
altijd een volgende stap kunnen bieden om hun enthousiasme voor de rijkdom voor de natuur
te blijven voeden en ontwikkelen.
Natuurmuseum Fryslân is een provinciaal
natuurhistorisch museum in het centrum van
Leeuwarden en het enige natuurmuseum
in het Noorden. In het personeelsbeleid
is aandacht voor diversiteit. Medewerkers
(inclusief vrijwilligers) variëren van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt tot mensen
met verschillende culturele achtergronden en
leeftijden. Het Natuurmuseum Fryslân wil met
zijn presentaties en activiteiten een breed
publiek op een laagdrempelige en verrassende
manier verrijken. In de vaste presentatie is
een speciale ruimte ingericht waar blinden/
slechtzienden de natuur ervaren met hun
handen, er zijn speciale openstellingen voor
o.a. mensen met autisme en er worden vanaf
2020 pop-up musea op onverwachte plaatsen
opgezet. Het Natuurmuseum Fryslân heeft
op gebied van diversiteit en inclusie met
betrekking tot publiek en personeel wel
stappen gezet, maar nog niet beleidsmatig.
24

‘Musea Bekennen Kleur’ is een samenwerkingsverband tussen twaalf musea. Deze
musea gaan in 2020 vraagstukken rondom
inclusie en diversiteit binnen de museale sector
onderzoeken. De doelstelling van het initiatief
- waarbij de Museumvereniging is aangesloten
als partner - is om musea duurzaam te verenigen in hun streven om diversiteit en
inclusie daadwerkelijk te verankeren in het
DNA van de verschillende organisaties.

De vier p’s: Programma, Publiek, Personeel,
Partners dienen als leidraad en daarnaast
zal er ruimte zijn voor kennisuitwisseling en
(zelf)reflectie. Het is de ambitie van ‘Musea
Bekennen Kleur’ om diversiteit en inclusie een
volwaardig en intrinsiek onderdeel te maken
van de museumpraktijk. In de toekomst zullen
ook andere musea zich kunnen aansluiten bij
het samenwerkingsverband.

Concrete voornemens:
h.
i.
j.

Komende beleidsperiode wordt diversiteit en inclusie opgenomen in het beleid binnen
de organisatie.
Het museum is een toegankelijk museum, ook voor mensen met een beperking.
Actief volgen van het samenwerkingsverband ‘Musea Bekennen Kleur’ en uitkomsten
onderzoek, waar nodig en mogelijk, implementeren in het Natuurmuseum Fryslân.
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100 Jaar!
In 2023 bestaat het museum 100 jaar. Het Natuurmuseum Fryslân is in 1923 zoals zoveel
natuurmusea ontstaan uit particulier initiatief. Enkele Leeuwarder natuurliefhebbers staken
de koppen bijeen en besloten dat het hoog tijd werd dat er in Leeuwarden een natuurmuseum
zou komen.
In 2023 bestaat het museum 100 jaar.
Het Natuurmuseum Fryslân is in 1923
zoals zoveel natuurmusea ontstaan uit
particulier initiatief. Enkele Leeuwarder
natuurliefhebbers staken de koppen bijeen
en besloten dat het hoog tijd werd dat er in
Leeuwarden een natuurmuseum zou komen.
De belangrijkste initiatiefnemer was Gerrit
Bosch
(in
de
volksmond
Fûgeltsje
Bosch geheten). In 1923 riep de toen dertigjarige Bosch alle natuurliefhebbers in Friesland
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. De collectie bevat nu ruim 330.000
voorwerpen.
Het museum heeft in de eerste jaren een
zwervend bestaan gekend. Na de Tweede

Wereldoorlog kwam het museum in het
gebouw in de Heerestraat. Daar heeft het tot
1987 gezeten. Tegen die tijd was het museum
volkomen uit z’n jasje gegroeid en werd het
hoog tijd dat er een nieuw onderkomen werd
gevonden.
Uiteindelijk werd dat het Nieuwe Stadsweeshuis aan het Schoenmakersperk. Dit
historische gebouw midden in de oude
binnenstad van Leeuwarden betekende een
enorme uitbreiding van het vloeroppervlak
van het museum. Het Nieuw Stadsweeshuis
heeft van 1675 tot 1953 als weeshuis
gefunctioneerd. In de toptijden woonden er
honderden wezen in het huis.
Het museum besteedt aan de weeshuisgeschiedenis nog steeds aandacht met het
instandhouden van de Voogdenkamer en het
Weeshuisschooltje.

Concrete voornemens:
k.
l.
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Er zal een herdenkingsboek worden uitgegeven in 2023.
Er zal gedurende het jaar aandacht worden besteed aan het jubileum, door tentoonstellingen
en andere uitingen.
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Educatie
De afdeling educatie is verantwoordelijk
voor het ontwikkelen van de educatieve
programmering van het museum. Deze
programmering volgt de expositiecyclus
van het museum. De vaste- en tijdelijke
tentoonstellingen zijn de basis voor het
ontwikkelen van educatieve programma’s
voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en
hoger onderwijs.
De afdeling ontwikkelt en begeleidt vijf
keer per jaar vakantieactiviteiten, schoolprogramma’s
voor
schoolgroepen
in
primair- en secundair onderwijs en diverse
randactiviteiten (waaronder Week van de
Wetenschap, Nationale Museumweekend,
Vogelweek en Soortendag). Daarnaast
worden er diverse rondleidingen gegeven.

NME-centrum
(Natuur &
Milieu Educatie)
Het natuurmuseum heeft een NME-centrum
in huis. Er kunnen natuurhistorische objecten
en diverse materialen geleend worden. Ook is
het materiaal te gebruiken ter voorbereiding
op een bezoek aan het museum.
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Door het beschikbaar stellen voor gebruik
op school wordt de band tussen school en
museum verstevigd en komen scholen meer
met natuureducatie in aanraking. Het museum
ziet dit graag professioneler en uitgebreid
worden. In samenwerking met het IVN is een
plan geschreven om voor alle basisscholen
in de gemeente Leeuwarden het natuur- en
milieuonderwijs te verzorgen.

NatuurLab
Veel mogelijkheden om nieuwe publieksruimtes te creëren heeft het museum niet.
Maar bij het herinrichten van de 4e verdieping
van het museum, de ‘zolder’ is er een ruimte
vrijgekomen die grenst aan de vaste expositie
Darwins Zolder en veel mogelijkheden biedt.
De educatieve afdeling heeft al een lang
gekoesterde wens om een ruimte te creëren
waar kinderen op een onderzoekende manier
in aanraking kunnen komen met echte
objecten. Vier verdiepingen vol aansprekende
collectie, maar bijna alles staat in een vitrine.
Hoe mooi zou het zijn om voorwerpen te
kunnen aanraken, te voelen, te ruiken, van
heel dichtbij te kunnen bekijken. Zodat de
nieuwsgierigheid van de bezoeker wordt
gestimuleerd. En hoe mooi zou het zijn als je je
eigen nieuwsgierige vraag kunt onderzoeken
en uiteindelijk zelf kunt beantwoorden. Door
zo dichtbij echte voorwerpen te mogen
bekijken maakt het bezoek extra bijzonder en
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zal er meer waardering ontstaan. Waardering
voor de voorwerpen en waardering voor
wat het is of is geweest, de natuur. Door die
aanraking, door te voelen hoe zwaar het is,
door de geur en door het nog dichterbij te
mogen bekijken, komt er meer verwondering,
is het meer bijzonder, wordt het beter
onthouden, blijft het beter in het geheugen
en wordt nog meer de nieuwsgierigheid
gestimuleerd.
Daarnaast biedt de ruimte de mogelijkheid
om interessante vragen te onderzoeken en
deze zelf te beantwoorden.
Het NatuurLab wordt zo opgezet dat
het mogelijkheden voor verschillende
doelgroepen biedt.
Bezoekers aan het museum bestaan voor een
belangrijk deel uit gezinnen. Voor dit publiek
zal een ontdekkingstocht in het NatuurLab
nog meer bijdragen aan de kennis over de
natuur en de waarden verrijkend, verrassend
en verbindend tot uitdrukking doen komen.
Als start kan dit in de weekenden en tijdens
vakanties zijn. Maar ook op andere drukke
dagen zal het NatuurLab te bezoeken zijn.
Ook voor speciale doelgroepen (het inclusieve
museum) is het NatuurLab erg geschikt.
Het onderwijs zal er ook zijn weg kunnen
vinden. De programma’s die gevolgd kunnen
worden zijn gericht op onderzoekend en
ontwerpend leren. Leerlingen zullen in
aanraking komen verschillende vaardigheden,
zoals kritisch, creatief en probleemoplossend
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denken en samenwerken.
Een andere doelgroep vanuit het onderwijs
zijn studenten vanuit de (duurzame) Paboopleidingen. Zij kunnen ervaring opdoen in
het onderzoek doen, het ontwikkelen van
(school)programma’s en het begeleiden van
schoolgroepen en gezinnen.
Met het opzetten van het NatuurLab
heeft het Natuurmuseum Fryslân naast
de algemene doelen van het museum een
aantal educatieve doelen. Het laat kinderen
verwonderen, maakt enthousiast en versterkt
de nieuwsgierigheid voor de rijkdom van
de natuur. Een deel van de collectie van
het museum kan zintuiglijk worden beleefd
door aanraken/voelen, ruiken en van heel
dichtbij kunnen bekijken. Op deze manier
creëren we een onderzoekende houding die
aansluit op wetenschap en techniek en de 21e
-eeuwse vaardigheden. In het NatuurLab zal
de bestaande samenwerking met het hoger
onderwijs in Leeuwarden (Hogeschool NHL
Stenden en Hogeschool Van Hall Larenstein)
worden versterkt.

Concrete voornemens:
Onderwijs:
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Om de (school)activiteiten goed te laten aansluiten bij de doelgroep en de algemene 		
visie van het museum zal de educatieve afdeling een nieuwe verdiepende, educatieve visie
gaan schrijven.
Het museum spant zich in om elk kind in de provincie Fryslân ten minste één keer in zijn/
haar basisschoolloopbaan het Natuurmuseum Fryslân te hebben laten bezoeken.
De schoolprogramma’s worden ge-update en/of nieuw te ontwikkelen programma’s dienen
te voldoen aan de criteria voor onderzoekend leren.
Het basisonderwijs in provincie Fryslân ontvangt minimaal twee keer per jaar een onderwijs
e-nieuwsbrief via de email.
Voor het voortgezet onderwijs wordt een evolutieprogramma ontwikkeld dat aansluit bij
Darwin’s Zolder.
Op de website komt een overzichtelijker en zichtbaarder onderwijsprogramma met de
mogelijkheid voor scholen om digitaal programma’s te boeken.
Gezinnen:

s.
t.

u.
v.
w.

In de schoolvakanties zal minimaal één gezins- en één kinderactiviteiten worden
georganiseerd.
Er wordt een speurtocht voor gezinnen ontwikkeld die bezoekers bij de balie kunnen
kopen. Deze speurtocht bevat o.a. opdrachtkaarten die gericht zijn op co-educatie. Zo
wordt de hele familie erbij betrokken. Ze zijn beschikbaar in meerdere talen (waaronder het
Fries)
Er worden bij tentoonstellingen extra activiteiten zoals een workshop, excursie, korte cursus
en theatervoorstelling georganiseerd.
Voor kinderen is het mogelijk kinderfeestjes in het museum te houden.
Er zijn vaste rondleidingen bij de expositie De Draak op woensdag- en vrijdagmiddag en in
het weekend.
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Frysk!
Fryslân is de officiële provincienaam en als
provinciaal museum gebruiken we de officiële
Friese benaming: Natuurmuseum Fryslân.
Het Fries speelt in het museum een beperkte
maar wel heldere rol. Voor verschillende
medewerkers is het de moedertaal en
in de contacten met het publiek wordt
Frysk gebruikt als het van beide kanten
mogelijk is. Tweetaligheid is een zaak van
vanzelfsprekende soepelheid.
Deelname aan het cultuurreclameblok van

Omrop Fryslân is, als het passend is, in het
Frysk en dat geldt ook voor advertenties in
Friestalige periodieken.
In onze Fryske Taal Zuil worden bezoekers
geïnformeerd over de tweede rijkstaal van
Nederland. Deze zuil wordt ook uitgeleend
aan andere instellingen. Met ‘Natuurlijk Frysk’
geven we uiting aan de specifieke taaleigen
uitdrukkingen en naamgeving uit de natuur.
De complete database van de collectie van
het museum is viertalig (Nederlands, Engels,
Latijn en Frysk). Het Natuurmuseum Fryslân
is het enige natuurmuseum ter wereld dat
in zijn collectieregistratie ook alle Friestalige
benamingen voor flora en fauna kan hanteren.

Pr & Marketing
De afdeling PR & Marketing spant zich continu in om potentiële bezoekers voor een bezoek
aan het museum te interesseren, de bezoekers aan het museum te binden en met hen te
communiceren over wat leeft en groeit. Dit doet de afdeling onder meer door het uitbrengen van
persberichten, nieuwsbrieven, het onderhouden van de website en social media. In aansluiting
op het tentoonstellingsprogramma ontwikkelt de afdeling plannen om tentoonstellingen

in een breed verband (doelgroepen en
verzorgingsgebieden) te promoten.
Het promoten van de activiteiten van het
museum heeft alles te maken met vorm.
Onderdeel van deze afdeling is dan ook de
vormgever die het museum in dienst heeft.
De producten die het museum maakt dienen
een eenduidige vormgeving te hebben. Dit
geldt voor onze promotionele producten
(folder, nieuwsbrieven e.d.), maar ook voor
de educatieve producten die door de afdeling
educatie worden gemaakt. Daarnaast speelt
de vormgever een rol in de vormgeving van
de vaste – en tijdelijke tentoonstellingen.
Het Natuurmuseum Fryslân staat bekend als
een kindvriendelijk museum met een prettige,
informele sfeer. Dit sluit goed aan bij de missie
van het museum, waarin kinderen met hun
ouders en grootouders als de belangrijkste
doelgroep worden gezien. Kinderen vinden
het leuk in het museum en komen graag terug.
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In het Natuurmuseum Fryslân zijn het niet de
kinderen die naar huis willen, maar de ouders!
Het Natuurmuseum Fryslân is een museum
waar altijd iets valt te beleven. Die dynamiek
in het museum is belangrijk. Twee grote
tijdelijke tentoonstellingen per jaar, kleinere
exposities gericht op kunst en natuur, grote
festiviteiten in de voorjaars- en herfstvakantie,
activiteiten in de mei-, zomer- en kerstvakantie,
lezingen, en rondleidingen dragen bij aan dit
imago. Daarnaast organiseert het museum
activiteiten in het Leeuwarder bos dat
fungeert als ons buitenlokaal. Ook de door
derden georganiseerde culturele activiteiten
in het Rabobank Atrium versterken dit imago
indirect.
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Concrete voornemens:
x.
y.
z.
aa.

bb.

cc.
dd.
ee.
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PR & Marketing vormt een integraal onderdeel van alle activiteiten die het museum
ontwikkelt. Aan de hand van een jaarplanning zal per tentoonstelling en activiteit een
promotieplan opgesteld en uitgevoerd.
Het Natuurmuseum Fryslân heeft een proactieve houding: het museum zoekt bewust
persmomenten op en creëert nieuwsitems. Free-publicity blijft belangrijk. Het streven
daarbij is om gemiddeld eens per twee weken positief in het nieuws te zijn.
Het Natuurmuseum heeft iets unieks in huis: de OnderWaterSafari, een attractie die de
bezoekers door de onderwaterwereld van Nederland voert. In de komende beleidsperiode
blijft de promotie van deze educatieve ride een belangrijk speerpunt.
In de afgelopen beleidsperiode heeft er een professionaliteitsslag plaatsgevonden: er is
een nieuwe huisstijl ontwikkeld en een nieuwe website. Daarmee wil het Natuurmuseum
haar naamsbekendheid en herkenbaarheid vergroten. Het motto is ‘Weten wat er leeft’
in de breedste zin des woords. Bij uitingen die het museum ontwikkelt zijn drie kernwaarden
belangrijk: verbindend, verrassend en verrijkend.
Het Natuurmuseum gaat zich steeds meer richten op online marketing door gebruik te
maken van Google Grant (een beurs van Google voor culturele instellingen),
samenwerkingen met diverse online platforms te vergroten en het gebruik van de 		
verschillende social media (Facebook, Twitter, Instagram en Youtube) te vergroten.
Het Natuurmuseum Fryslân gaat de buitenlandse bezoekers beter bedienen door de 		
beschikbaarheid van basisinformatie (de website en de vaste presentatie) in de Duitse en
Engelse taal te vergroten.
Het Natuurmuseum Fryslân wil de samenwerking met andere partijen op marketing gebied
versterken.
Het Natuurmuseum is meer zichtbaar buiten het museum. De pop-up zuil van het museum
is daarvan een voorbeeld. Deze zal te vinden zijn op diverse plekken in Fryslân waar veel
mensen komen, zoals vestgingen van de bibliotheek, de veerboot naar Ameland en locaties
van Wetterskip Fryslân. Er zullen vijf pop-up zuilen worden gemaakt.
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7.
Samenwerking
Het Natuurmuseum Fryslân werkt niet “op een terp”. Het staat middenin de samenleving en
werkt op veel vlakken samen met andere instanties, instellingen en personen.
Daarbij wordt juist ook samenwerking gezocht die branche overstijgend is en zo verschillende
creatieve sectoren verbindt. Altijd vanuit de kernwaarden verrijkend, verrassend en verbindend.

Nationaal/
Internationaal
Naturalis Bio Divercity Center. Met Naturalis
wordt samengewerkt op het gebied van
kennisdeling op verschillende terreinen
(educatie, collectie).
De Stichting Nederlandse Natuurhistorische
Collecties (SNNC) zorgt ervoor dat het
erfgoed vanuit een gezamenlijk oogpunt
wordt beheerd, onderzocht en gepresenteerd.
We hebben een nationaal natuurmuseum
(Naturalis), regionale natuurmusea en musea
met natuurhistorische afdelingen. Het ene
museum doet veel onderzoek, het andere
richt zich juist sterk op natuureducatie.
Toch hebben alle Nederlandse natuurmusea
dezelfde doelen. Om die reden is in december
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2010 de SNNC opgericht. De doelen van het
SNNC kunnen worden samengevat als:
(1) het ondersteunen van activiteiten en
initiatieven op het gebied van verzamelen,
beheren, onderzoeken en presenteren van de
collecties van de bij de stichting aangesloten
Nederlandse natuurhistorische musea en
musea met een natuurhistorische afdeling.
(2) de optimalisatie van de toegankelijkheid van
de natuurhistorische collecties in Nederland;
het ondersteunen en faciliteren van faunistisch,
floristisch en aardwetenschappelijk onderzoek
door of namens genoemde instellingen, in
bijzonder het onderzoek dat zich richt op de
Nederlandse biodiversiteit en (leef)omgeving.
(3) Het actief onder de aandacht brengen
van activiteiten van relevante overheden,
subsidiegevers en overige betrokkenen.
Het Landesmuseum Natur und Mensch in
Oldenburg is een kenniscentrum voor natuur,

archeologie en volkenkunde in de deelstaat
Nierdersachsen (Duitsland). In 2019 is een
eerste kennisuitwisseling geweest tussen de
beide musea, hetgeen heeft geleid tot de
wens intensiever met elkaar samen te werken
en informatie te delen over o.a. publieksbereik
en collectiebeheer.

Regionaal
Met de natuurorganisaties in Fryslân (Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten,
Waddenvereniging, IVN, SOVON, Fryske Gea) is
een regelmatig contact. Waar mogelijk worden
verbindingen gelegd tussen het museum en
de natuurorganisaties. Op deze manier kan
het verhaal dat wij vertellen in het museum
extra diepgang krijgen en kan het museum zijn
verhaal ook vertellen in de bezoekerscentra
van de verschillende natuurorganisaties.
De natuurcentra op de Waddeneilanden
worden door het museum ondersteund
met kennis en collectie. Wanneer een
natuurcentrum ondersteuning nodig heeft
bij het opzetten van educatieve activiteiten
of collectiebeheer, stelt het museum zijn
kennis ter beschikking. Daarnaast beschikt
het museum over een grote collectie
natuurhistorische objecten, waarvan een
groot deel in het Kolleksjesintrum Fryslân
wordt beheerd. De natuurcentra kunnen te

allen tijde een beroep doen op deze collectie
in het kader van bruiklenen.
Op deze manier draagt de samenwerking bij
aan het breder vertellen van het Ferhaal fan
Fryslân.
De Friese Milieu Federatie zet zich met hart
en ziel in voor een duurzame ontwikkeling van
de provincie Fryslân. De federatie streeft naar
een gezond milieu, een rijke natuur en een
mooi landschap.
Er zijn ruim 40 organisaties aangesloten, waaronder het museum. De organisaties houden
elkaar op de hoogte van hun activiteiten en
werken samen om natuur- en milieudoelen te
realiseren.
De Stichting Noorderlicht Fotografie is
een veelzijdig en internationaal podium
voor professionele fotografie met een goed
verhaal. Dit gebeurt door een jaarlijkse
fotomanifestatie, het programmeren van
exposities in het Huis van de Fotografie en
andere locaties, het uitschrijven van fotoopdrachten en het organiseren van diverse
publieksgerichte activiteiten. Noorderlicht
verzorgt een educatief programma en
geeft daarnaast bijzondere catalogi en
fotoboeken uit. Noorderlicht-producties zijn
verbeeldingsvol en meeslepend, enthousiast
en kritisch, persoonlijk en geëngageerd.
Natuurmuseum Fryslân is één van de
locaties waar werk van fotografen wordt
geprogrammeerd. Altijd met een link naar
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de natuur en altijd aanzettend tot nadenken.
Daarmee sluit het perfect aan bij onze waarden
verrijkend, verassend en verbindend.
Met theatergezelschap Tryater zal met het
museum in de beleidsperiode nauwer gaan
samenwerken. Tryater zet zich in om met ludiek
en eigentijds theater mensen te verwonderen
en te verbinden. Evaluatie via de BIS-monitor
levert een drietal kwaliteiten op waar Tryater
zich het meest in herkent: authenticiteit,
het vermogen om te laten verwonderen en
om samen te brengen. Met het museum
zal Tryater producties willen maken die de
problematiek in natuur en milieu adresseren.
Met Stichting Pier 21 wordt samengewerkt
met een theaterproducent. De jeugdtheatervoorstelling Kanoet zal te zien zijn in het
Natuurmuseum Fryslân. Een voorstelling over
Mient, een jongen wiens vader onderzoek
doet naar wadvogels en die er van droomt zelf
te kunnen vliegen. Het decor bestaat onder
andere uit een grote verzameling opgezette
vogels die voorkomen in het Waddengebied.
Met Pier 21 wordt gewerkt aan een project
rond vismigratie.
In de samenwerking met het museum
laat Pier 212 kinderen in een andere vorm
(namelijk theater) kennis maken met natuur.
Op deze manier versterkt het de missie van
het museum om mensen meer respect voor
de natuur bij te brengen en hier ook naar te
handelen.
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Sense of Place maakt met culturele landschapsprojecten de unieke waarden van
natuur, landschap en cultuurhistorie van
UNESCO werelderfgoed Waddenzee zichtbaar voor een breder publiek.
Het museum werkt samen met Sense of Place
om stad en kust te verbinden door samen
projecten op te zetten en door opname van
projecten in de vaste presentatie van het
museum.
Oerol Festival is een jaarlijks terugkerend
evenement dat plaatsvind op het Waddeneiland
Terschelling. Het museum werkt met het
festival samen door een tentoonstelling te
koppelen aan een kunstenaar. Op deze manier
ontstaan cross-overs die kunst en het museum
op een aansprekende manier verbindt die
passend is bij de waarden van het museum.
Door de realisatie van het Kolleksjesintrum
Fryslân [KSF] heeft het begrip ‘kolleksje
Fryslân’ daadwerkelijk inhoud gekregen.
Het KSF is veel meer dan een gezamenlijke
opslagplaats van de vier afzonderlijke
provinciale musea (Fries Museum, Fries
Scheepvaartmuseum, Fries Lanbouwmuseum
en Natuurmuseum Fryslân) en Tresoar.
Het centrum is onderscheidend in zijn opzet
en zal het gebruik van het bewaarde erfgoed
fors doen toenemen. De ‘ontschotte’ wijze van
opslaan van de collecties van de deelnemende
instellingen is uniek: de instellingen hebben
niet elk een apart deel van het depot ter

beschikking, maar de objecten worden op
soort bij elkaar bewaard. Hierdoor is een
veel beter inzicht mogelijk in de omvang en
kwaliteit van de Kolleksje Fryslân. Er is een
vanzelfsprekende setting gecreëerd voor een
integrale benadering van de collecties van de
vijf deelnemende instellingen.
Bovendien zal het centrum bewerkstellingen
dat de musea zich meer op hun ‘etalagefunctie’
zullen kunnen richten, het worden Schauspielplätze voor de collectie waar de objecten
de acteurs zijn die de verhalen van Fryslân
vertellen.
Het Natuurmuseum participeert actief in
de exploitatie van het KSF: de directeurbestuurder maakt deel uit van de Raad van
Advies; het museum betaalt een jaarlijkse
huurbijdrage
en het hoofd collectie &
onderzoek van het museum draait mee in het
dagelijkse beheer van het KSF.

De Het Innovatiepact Fryslân is het samenwerkingsverband tussen het Friese hoger
onderwijs,
het
beroepsonderwijs,
het
bedrijfsleven, de provincie Fryslân en de
F4 gemeenten (Heerenveen, Leeuwarden,
Sudwest-Fryslân en Smallingerland). Als
strategisch platform wordt het pact ingezet om
de innovatiekracht en het ondernemerschap
van de provincie te versterken. Onderdeel
van het Innovatiepact Fryslân is de Toerisme
Alliantie Friesland (TAF). TAF is een denktank bestaande uit ondernemers uit de
gastvrijheidseconomie, ondersteund door het
onderwijs en de overheid. Deze denktank moet
innovatieve ideeën/activiteiten bedenken
die tot doel hebben om het ondernemend
vermogen te vergroten van de bedrijven in de
gastvrijheidsbranche.
De directeur-bestuurder van het museum
maakt deel uit van de TAF.
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Er zijn meerdere samenwerkingen op het gebied van educatie en deze worden gecontinueerd
en sommige zelfs intensiever:
▼

▼

▼
▼
▼

Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties Alle deelnemende musea hebben
publieksbereik en educatie hoog in het vaandel staan. Daarom werken de SNNC-leden
intensief met elkaar samen op het gebied van o.a. educatie. Na een voortvarende start
met het gesubsidieerde project ‘Leren doe je samen’ (januari 2016-maart 2018) is er 		
een duurzame samenwerking ontstaan met gezamenlijke richtlijnen, intervisie, trainingen
en bijeenkomsten (circa vier keer per jaar) en een ‘maand van het meekijken’.
Fries Educatief Platform. Het FEP kan omschreven worden als een interorganisatorisch
samenwerkingsverband. In die zin heeft het FEP geen officiële status. De FEP’ers, de
professionals op het gebied van erfgoededucatie in Friesland, hebben circa vier keer
per jaar overleg over educatieve ontwikkelingen, activiteiten en over de mogelijkheden
voor samenwerking op het gebied van erfgoededucatie in Friesland.
NME steunpunten en IVN
Hogeschool NHL Stenden en Hogeschool Van Hall Larenstein
Campus Fryslân en Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lokaal

natuur werden gecombineerd. Daarnaast is
het museum ook locatie tijdens het festival.

De Stichting DOLCI (Directeuren Overleg
Leeuwarder Culturele Instellingen) is een
netwerkorganisatie van de in Leeuwarden
actief zijnde culturele instellingen. De leden
van DOLCI werken samen op verschillende
onderdelen. Van de gezamenlijke start van het
culturele seizoen (Uit en Thuis in Leeuwarden)
tot zakelijke markt benadering.

Het Natuurmuseum Fryslân is lid van de
Museumvereniging Nederland, de Museumfederatie Fryslân en diverse landelijke
natuurverenigingen.
De directeur-bestuurder vervult diverse
bestuursfuncties in lokale en regionale
stichtingen (bestuurslid DOLCI, bestuurslid
Parkeergarages Leeuwarden, bestuurslid
Kening fan ‘e Greide 2.0, lid Raad van Advies
Kolleksjesintrum Fryslân) en is lid van Club
Diplomatique Fryslân en de Toerisme Alliantie
Fryslân.

Al enkele jaren werkt het museum samen met
CityProms. Er zijn samen meerdere educatieve
programma’s ontwikkeld waarbij kunst en
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8.
Financieel
De begroting is naar beste inschatting voor de jaren 2021-2024 opgesteld. Deze begroting is
opgesteld met betrekking tot de reguliere activiteiten van het museum met uitzondering van
de winkel, horeca, preparatie en verhuur van ruimten voor zover deze activiteiten in het kader
van Europese regelgeving niet voor subsidieverlening in aanmerking komen.

De doorlopende algemene kosten zoals
personeelskosten, huisvestingskosten en
overige beheerskosten worden naar redelijkheid en billijkheid aan de diverse activiteiten, subsidiabel dan wel niet subsidiabel,
toe-gerekend.
De begroting is opgesteld met als basis een
boekjaarsubsidie van € 730.000. Daarbij is
uitgegaan van een indexatie ten opzichte van
2020 van rond 3%. De jaren 2021 tot en 2024
wordt uitgegaan van een indexatie van 2%
per jaar.
Overigens is het uitgangspunt dat indexatie
zal plaatsvinden op basis van het werkelijk
jaarlijks veranderende prijspeil.
De kosten zijn tevens met 2% per jaar
geïndexeerd.
Hierbij zij overigens nog opgemerkt dat
de indexaties van de jaarlijkse provinciale
subsidies over de afgelopen jaren de
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werkelijke prijsstijgingen niet volledig hebben
bijgehouden. Dit uit zich vooral in werkdruk
binnen het personeelsbestand omdat er
te weinig financiële ruimte overblijft om
in verlichting van de werkdruk te kunnen
voorzien. Hiermee rekening houdend zou
€ 50.000 per jaar zeker nodig zijn om op het
huidige niveau te kunnen blijven acteren.
De realisatie 2019 betreft de voorlopige
realisatie. De jaarstukken zijn nog niet
vastgesteld door de Raad van Toezicht.
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Meerjarenbegroting
2021 - 2024
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