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3 EDITIES NIEUWSBRIEVEN

GIF, oog in oog met levende giftige dieren
15 februari 2020 t/m 3 januari 2021

intelligente lockdown
15 maart t/m 31 mei

TENTOONSTELLINGEN

gedeeltelijke lockdown
4 t/m 17 november

derde lockdown
vanaf 15 december

facebook.com/
NatuurmuseumFryslan

4800 volgers

NATUURMUSEUMFRYSLAN.NL
381.782 bezoekers/pageviews (+41%)
nieuwe bezoekers: 69%
mobiel bezocht: 60% 
125.588 unieke bezoekers

twitter.com/
natuurmuseumfr

2180 volgers

instagram.com/
natuurmuseumfryslan

750 volgers

SOCIAL MEDIA

VRIENDEN

133

BEZOEKERSAANTAL

2017   44.449
2018   58.805
2019   51.973
2020  38.432

X 1000 
BEZOEKERS

AbonnementhoudersRapportcijfer

8,6

         CORONA

Het jaar 2020 was een uitzonderlijk jaar, een jaar 
waarin de wereld te maken kreeg met Covid-19. 
Het kabinet was genoodzaakt om diverse 
maatregelen te treffen om de coronacrisis het 
hoofd te bieden. Deze maatregelen hadden 
verstrekkende gevolgen voor de maatschappij. 
Ook de culturele sector werd zwaar getroffen. 
Zo kreeg het Natuurmuseum te maken met drie 
periodes van lockdown, waardoor het museum 
dit jaar 15 weken gesloten is geweest. Tussen de 
lockdowns door waren er perioden met strenge 
maatregelen waarin slechts een beperkt aantal 
bezoekers ontvangen mocht worden. 
Toch heeft het museum in 2020 ruim 38.000 
bezoekers getrokken, waarvan 10.000 in de 
voorjaarsvakantie (de opening van de GIF expo). 
De zomermaanden juli en augustus waren 
bovendien – binnen de beperkingen – iedere 
dag uitverkocht. 



NIEUWS

Gestolen Orang-oetanschedels op Interpollijst

Natuurmuseum Fryslân tijdens 

corona sluiting: on-line activiteiten

Natuurmuseum Fryslân tijdens corona sluiting: 
hoe gaat het met de dieren

Schenking collectie lokvogels

IN HET NIEUWS

Met 34 verschillende onderwerpen in het nieuws.
Landelijke belangstelling was er voor de expo GIF, oog in oog 
met levende giftige dieren.
Internationaal in de pers: Gestolen Orang-oetanschedels op 
Interpollijst.

EDUCATIE

ACTIVITEITEN

SAMENWERINGS
VERBANDEN 
EDUCATIE

IVN
Fries Educatief Platform (FEP)
Stichting Nederlandse Natuurhistorische 
Collecties (SNNC)
Hogeschool Van Hall Larenstein
Vereniging van Wetenschapsmusea en 
Science centers  (VSC)
NHL Stenden pabo
Kunstkade
Gemeente Leeuwarden

Geologieweekend 
IJskoud & Steengoed

GEA-junior middag 
over mineralen

SAMENWERKINGSPARTNERS

NATUURMUSEUMFRYSLAN.NL

Al
l i

co
ns

 a
re

 m
ad

e 
by

 F
re

ep
ik

 fr
om

 w
w

w.
fla

tic
on

.c
om

Schelpencontactgroep

51 scholen met in totaal

933 leerlingen bezochten
het  Natuurmuseum Fryslân
 
614 leerlingen
uit het basisonderwijs

248 leerlingen
uit voortgezet, 

71 leelingen uit middelbaar
en hoger onderwijs 

Drakenfeestje 
67kinderen 

NME uitleen 

Leskisten 
19 stuks

Opgezette dieren 
56 stuks

COLLECTIE

Collectie 

347.000 
natuurhistorische objecten 

93% geregistreerd

Schenkingen

9.699 natuurhistorische 
objecten, vooral veel insecten 
(zweefvliegen, bijen) maar ook 
een mammoetkies en een aantal 
opgezette dieren waaronder 
een zwarte zwaan, een koekoek, 
een roodkeelduiker en een 
glansspreeuw

Bruiklenen 

verstrekt aan 14 organisaties

Conservator heeft:

7 lezingen gegeven, 

4 sessies gehouden met 
wetenschappers/studenten/collega’s, 

17 bijeenkomsten bijgewoond 
van natuurgroepen

 

Winterkorenfestival

Coole Kidsnacht

Natuurmuseum twee ton minder subiside

Natuurmuseum Fryslân Kidsproof 
Museum nr 1 van Fryslân

Uit in Huis festival

Nationale Bijentelling

Vier Friese musea krijgen bijdrage Mondriaanfonds

Subsidie NWO voor wetenschapsclubs
STAGIAIR(E)S

HogeschoolVan Hall Larenstein: 10
NHL Stenden: 1
Maatschappelijke stagiair(e)s: 8

ONLINE ACTIVITEITEN 
tijdens de corona sluiting
Series op social media en de 
website:

• Thuis ontdekken: 
 de fascinerende wereld van GIF
• Thuis bekijken: 
 de collectie uitgelicht
• Thuis doen: 
 knutsel je eigen GIF expo
• Thuis op avontuur: 
 GIF in je achtertuin
• Online editie
 Soortendag Leeuwarder bos

Zondag 1 maart is de tentoonstelling GIF 
geopend door Sterrin Smalbrugge.

10.000 bezoekers 
in twee weken tijd voor GIF

VAKANTIES

Voorjaarsvakantie:  
demonstraties en 
creatieve workshops rond GIF

Meivakantie:  
gesloten ivm Covid-19

Zomervakantie:  
Ssssssspeuren naar GIF

Herfstvakantie:  
Ssssssspeuren naar GIF

Kerstvakantie:  
gesloten ivm Covid-19


