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NIEUWE GIFTIGE DIEREN

IN DE GIF-EXPO
De dieren in de GIF-expo horen inmiddels helemaal bij het Natuurmuseum
Fryslân. En het gaat goed met ze. Zo is de koningscobra flink gegroeid sinds zij in
Leeuwarden is. Door een keer of zes te vervellen is zij nu vijftig centimeter langer
geworden. Er zijn de afgelopen maanden ook weer nieuwe dieren bijgekomen:
platneusslangen, een bijzondere spin en jonge zwarte weduwen.
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NIEUWE SL ANGEN
Zo zijn er nu vier Aziatische platneuslans
puntslangen (Trimeresurus puniceus) in het
Natuurmuseum, twee mannetjes en twee
vrouwtjes. Deze giftige slang komt voor in
Indonesië, met name op Java en delen van
Sumatra. Hij wordt ook wel platneuspitad
der of grauwe pitadder genoemd en hij
behoort tot de groefkopadders. Bijzonder
is dat deze soort veel verschillende kleuren
kan hebben: van geel en zwart voor de
mannetjes tot bruin voor de vrouwtjes.

Mannetjes kunnen 60-70 cm lang worden,
vrouwtjes 100-130 cm. De staart loopt uit
in een puntige grijpstaart (de ‘lanspunt’)
waarmee de slang zich goed aan takken
vast kan houden. Lanspuntslangen leven
in tropische bossen, met name in de
bomen. Deze soort leeft echter vooral op
de grond. Het is geen actieve jager. Als
het donker wordt, klimt de slang op een
boomstronk of hangt aan een lage tak en
wacht tot er een prooi langskomt.
Aziatische lanspuntslangen staan bekend
om hun temperament: zij vallen snel
aan, met lange giftanden die een grote
hoeveelheid gif injecteren. Toch zijn er niet
veel incidenten omdat ze met name
’s nachts actief zijn, in ondoordringbare
bossen leven en nauwelijks in contact
komen met mensen. Ze komen niet vaak
tevoorschijn en het is daarom vrij uniek dat
deze slangen nu in de GIF expo te zien
zijn.
NIEUWE SPIN
Er is ook een nieuw soort vogelspin geko
men, een oranje baviaanspin (Pterinochilus
murinus). Het is nog een jong dier en
het is niet duidelijk of het een mannetje
of vrouwtje is. Deze spinnensoort is erg
agressief en zal zonder waarschuwing bij
ten. Het gif zal je niet doden, maar is wel
lees verder >>

De spin komt voor in Zuidoost-Afrika.
In tegenstelling tot de Amerikaanse
vogelspinnen die bij dreiging met de ach
terpoten brandhaartjes vanaf het achterlijf
wegschieten, neemt een Afrikaanse soort
meestal een dreigende houding aan waar
bij de gifkaken goed te zien zijn. Daarna
slaat de spin toe.
BABYNIEUWS
De populatie spinnen in het museum is
nog verder uitgebreid want er zijn jonge
zwarte weduwen. Drie weken geleden

kropen er zo’n 150 babyspinnetjes uit
een grote cocon. Er zijn er nu geen 150
meer want de spinnetjes eten elkaar op
zodat alleen de sterksten overblijven.
In de natuur is dit de normale gang van
zaken. Dierenverzorger Jérôme heeft de
overgebleven spinnetjes verdeeld over
verschillende bakken zodat het in het lab
wel een kraamkamer lijkt. De sterkste spin
nen zijn flink aan het groeien en zijn ook al
verveld. Ze gedijen goed op een maaltje
fruitvliegjes.
En tenslotte is de Sri Lanka lanspuntslang
zwanger. Zij kan elk moment bevallen,
maar het kan ook nog gerust twee maan
den duren. Deze slang kan de jongen
namelijk binnen houden totdat zij besluit
dat het juiste moment voor de bevalling
is aangebroken. De jongen kruipen niet
uit een ei, maar worden levend geboren.
Met behulp van een videocamera hopen
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heel erg pijnlijk en de symptomen kunnen
weken aanhouden. Dierverzorger Jérôme
gaat zich er niet aan wagen om het dier
op te pakken, maar er is wel een andere
manier om achter het geslacht te komen.
Zodra de spin verveld is, kun je aan de
vervellingshuid zien of het een mannetje of
vrouwtje is.

we dit proces vast te kunnen leggen. Het
blijft dus nog wel even spannend in het
Natuurmuseum Fryslân!
GIF, oog in oog met levende giftige
dieren is nog te zien tot en met
9 januari 2022. Ga voor tickets naar
www.natuurmuseumfryslan.nl



CORONA MAATREGELEN
Vanaf 25 september 2021 geldt: reserveren is niet
verplicht, maar in weekenden en vakanties wel aan
te raden. U kunt via de website tickets met tijdslot
kopen. Vanaf de Herfstvakantie kunt u hier ook de
OnderWaterSafari reseveren. Musea worden gere

kend tot doorstroomlocaties en daarvoor geldt dat
een coronatoegangsbewijs niet nodig is.
Op de website vind u de laatste updates met
betrekking tot de coronamaatregelen.


ONLINE ONDERWIJSPROGRAMMA GIF-EXPO
Het natuurmuseum heeft in de lockdownperiode een online programma
ontwikkeld rond de GIF-expo. In de
periode voor de zomervakantie is daar
veel gebruik van gemaakt. Dagelijks
werden de leerlingen online rondgeleid
langs de giftige slangen, spinnen en
kikkers. Het online GIF-programma is
zo’n succes dat het ook nu aangeboden
wordt. Voor scholen die wel graag GIF
willen zien, maar geen mogelijkheden
hebben om zelf langs te komen, is dit
een mooi alternatief.
Tijdens het GIF-programma is er een
online videoverbinding met de klas. De
educatiemedewerker loopt rond met een
mobiele telefoon en de kinderen kijken
via het digibord live mee wat er op dat
moment in het museum gebeurt met
de levende giftige dieren. En dat is elke
keer weer een verrassing. De ene dag
houdt een slang zich schuil in zijn grot, de
volgende dag is hij heel actief. Een spin
die een web aan het maken is, kan op een

gilamonster. Er wordt ook stil gestaan bij
het lab, waar de dierenverzorger vaak aan
het werk is. Tenslotte wordt een bezoek
gebracht aan het GIFpunt waar kinderen
meer ontdekken over gif in Nederland.
De kinderen die deelnamen aan het
programma zijn erg enthousiast. Het is
bijna net zo leuk als zelf door de expositie
rondlopen. Er is veel interactie: kinderen
kunnen vragen stellen waar direct op
ingegaan kan worden. Ze ontmoeten
verschillende giftige dieren, leren hoe je
deze op een veilige manier kunt verzorgen
en wat ze te eten krijgen.

ander moment aan het vervellen zijn.
En de blauwe gifkikkers zitten soms in
hun kokosnoothuisje, maar een uur later
kun je ze in de waterbak aantreffen.
Tijdens het online programma zien kinde
ren verschillende dieren zoals de Texaanse
ratelslang, Chinese vuurbuikpad en het

Het online programma biedt nieuwe kan
sen. Zo kunnen er meer scholen per dag
rondgeleid worden dan anders het geval
zou zijn geweest. Scholen van buiten Leeu
warden krijgen nu ook de gelegenheid om
de expositie te zien; er zijn immers geen
belemmeringen qua afstand en vervoer.
Leerkrachten die geïnteresseerd zijn kun
nen op de website www.natuurmuseum
fryslan.nl meer informatie vinden. 



NATUUR OM DE HOEK
HET NATUURMUSEUM IS EEN
CLUB GESTART!
‘Natuur om de hoek’ heet de club en het is
voor kinderen uit groep 5 en 6 van de Kin
derkoepel in de wijk Het Vliet in Leeuwar
den. Het is een wekelijkse, naschoolse club
voor kinderen die meer willen weten over
natuur en wetenschap. Het doel van de
club is om zoveel mogelijk naar buiten te
gaan en te ontdekken wat er allemaal qua
natuur om de hoek van school te vinden is.
Ook is er ruimte om kennis te maken met
onderzoek en wetenschap. Juist in deze
versteende wijk is dat belangrijk, waar op
het eerste gezicht niet veel natuur te vin
aangeboden aan de leerlingen van deze
den is en waar het voor de kinderen niet
school.
vanzelfsprekend is om met wetenschap in
aanraking te komen.
Dinsdag 14 september was de allereerste
clubbijeenkomst. Er waren meer kin
Het gaat om een pilotproject voor een
deren dan zich van te voren hadden
jaar, dat wordt gefinancierd door sub
aangemeld, een teken dat ze er erg
sidie van de Nederlandse Organisatie
veel zin in hadden. We zijn gestart
voor Wetenschappelijk Onderzoek
met een kennismaking; wat is je naam
(NWO). Uiteraard hopen we dat het
en waarom zit je op de club? Het
project een groot succes wordt,
antwoord ‘ik houd van buitenspelen’
waardoor we ook subsidie
werd het meest genoemd. Ook konden
kunnen krijgen voor
de kinderen kiezen tussen een paar stel
het voortzetten van
lingen, bijvoorbeeld: zou je liever een
de club na de pilot.
vogel of een kat zijn? Daarna zijn we
De club wordt
in actie gegaan: we gingen in groepjes
namelijk gratis
uiteen, op zoek naar verschillende

COOLE KIDSNAC HT
Op vrijdag 15 oktober 2021 vindt de Coole Kidsnacht plaats.
Tijdens de Coole Kidsnacht blijven musea in Fryslân na sluitingstijd
speciaal voor kinderen open tot 21.00 uur. Ouders, pakes, beppes
en begeleiders mogen mee. Er worden allerlei leerzame, spannende
en coole activiteiten georganiseerd.
Ook het Natuurmuseum is van de partij en nodigt iedereen uit om het
museum en de spannende GIF expo eens in de avonduren te bekijken.
We hebben voor alle kinderen een leuke speurtocht, bij het GIFpunt
kunnen ze een slangenhuid voelen en giftanden van heel dichtbij bekijken.
Ook de OnderWaterSafari blijft extra open. Kortom: het wordt een
onvergetelijk bezoek.

coole

kids
nacht

Praktisch
Er gelden de gebruikelijke entreeprijzen. Voorkom teleurstelling
en boek online tickets via www.natuurmuseumfryslan.nl.

bomen. Welke boom vind je mooi en
waarom? Hoe zien de bladeren er precies
uit? Weet je ook welke boom het is? De
kinderen hebben goed gekeken, aan de
bast gevoeld en kwamen tot de conclusie
dat sommige bladeren wel héél groot
zijn. Ter afsluiting hebben we met waskrijt
afdrukken van de boombast en bladeren
gemaakt.
Al het gemaakte materiaal en een aantal
bladeren gingen in de eigen map, het
logboek van de club. Dit logboek wordt
iedere week aangevuld en zal leiden tot
een mooi boekwerk met alle ervaringen
van de kinderen. We kijken nu al uit naar
de volgende clubbijeenkomst! 
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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 Roel Woering, interim
directeur-bestuurder.

met onze bezoekers, met scholen, met
leveranciers. Met heel veel organisaties en
mensen die een bijdrage leveren aan het
succes van ons museum.

Wat vind je leuk aan je werk?
Het leukste vind ik om samen met de
Hoe ben je bij het NMF terecht gekomen? collega’s concrete resultaten te bereiken.
Na het vertrek van de vorige directeur is
Resultaten waardoor we een nog beter
de Raad van Toezicht gaan zoeken naar
museum hebben, waardoor we succesvol
een tijdelijke vervanger. Ik hoorde ook
ler zijn of worden, nu en in de toekomst.
van die functie en heb gesolliciteerd. Per
1 februari van dit jaar ben ik vervolgens
Wat vind jij de mooiste tentoonstelling?
begonnen.
Elke tentoonstelling die een verhaal vertelt
vind ik mooi. Ik hoor, zie of lees graag
Vertel eens wat over je werk
nieuwe dingen. Met GIF is er ook weer een
Pfoe, dat is heel veelzijdig. Belangrijk is dat nieuwe wereld voor mij open gegaan!
ik zorg voor een kansrijke toekomst van
ons museum. Dat doe ik natuurlijk niet al
Wat betekent de natuur voor jou?
leen; ik ben de regisseur. Dit betekent dat
Natuur heeft voor mij twee betekenissen.
we financieel gezond zijn, dat we mooie
Enerzijds is natuur het begin en het einde
exposities hebben waarmee we veel
van het leven, voor alles en iedereen.
bezoekers bereiken en dat we een goede
Anderzijds geniet ik elke dag van natuur.
organisatie hebben die dat moet reali
Van landschappen (land en water) met flora
seren. Verder moeten we veel contacten
en fauna, van het weer, van de geur van
onderhouden. Met de overheid, vooral de de natuur (vooral in het voor- en najaar) en
provincie. Met andere musea, met de pers, nog veel meer.

Wat zijn je hobby’s?
In mijn hobby’s beleef ik vooral de natuur.
Ik kano graag, vooral ’s ochtends vroeg of
’s avonds laat; dan ben je echt alleen met
de natuur. Ik zeil graag, op de meren, maar
ook op zee. Ik zwem graag in natuurwater
(meren, rivieren, zee). Ik loop graag in
het bos. En het liefst ben ik in de bergen,
zowel in de zomer als in de winter. En
verder speel ik graag piano.


HERFST VAKANTIE
In de herfstvakantie kunnen kinderen
ssssssspeuren naar GIF, zowel in de
eigen achtertuin als in de expositie.
GIFPUNT
Bij het GIFpunt ontdekken kinderen van alles
over gif in Nederland. Je denkt misschien
dat giftige dieren vooral in tropische oorden
leven, maar ook in je eigen buurt zijn giftige
dieren en planten te vinden. Zo komen er
in ons land drie soorten slangen voor, de

ringslag, gladde slang en de adder, waarbij
de laatste ook giftig is. Je ziet er ook een
hazelworm die wel heel erg op een slang
lijkt, maar eigenlijk een pootloze hagedis
is. Als je je verbaast waarom er een mol
en egel bij het GIFpunt liggen: ze hebben
allebei op hun eigen manier met gif te
maken. De mol heeft namelijk giftig speeksel
waarmee hij wormen kan verlammen. Deze
slaat hij op in een van zijn ondergrondse
gangen, als een soort voorraadkast, zodat

hij eten heeft als hij honger krijgt. De egel
met zijn stekels heeft al een goed verdedi
gingsmechanisme en heeft geen gif nodig
om zich te beschermen. Hij kan echter wel
giftige adders en padden eten.
SSSSSSPEUREN NAAR GIF
Daarnaast kunnen kinderen een span
nende speurtocht doen. Aan de hand van
vragen en opdrachten komen ze leuke
dingen te weten over de reuzenwants, de
vogelspin en de wipneusslang. Ze gaan
naar het lab waar met name jonge dieren
zijn en worden uitgedaagd om de babys
langen en babyspinnen te ontdekken. Ter
afsluiting kunnen ze onderzoeken op welk
giftig dier ze lijken.
De herfstvakantie duurt van 16 t/m 31
oktober 2021. Tijdens deze periode is
het museum dagelijks open van 10.00 tot
17.00 uur, dus ook op de maandagen.
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Herfst, herfst, wat heb je te koop, honderdduizend bladeren op een hoop…
Trek je laarzen aan en ga op pad: welke bladeren en nootjes kun je in de buurt vinden?
Geef ze een vinkje!

Illustraties: Joukje Bouma

Voor nog meer leuke KIDS ideeën kun je
een kijkje nemen op onze Pinterest pagina:

pinterest.com/natuurmuseumfryslan

GEA -LEZINGEN
De GEA-Kring Friesland organiseert
regelmatig een lezing voor haar leden in
het Natuurmuseum. Ze vinden plaats op
de woensdagavond. Abonnementhouders
van het Natuurmuseum zijn van harte
uitgenodigd deze lezingen bij te wonen
en hebben gratis toegang. Inloop is vanaf
19.30 uur, de lezingen beginnen om 20.00
uur. Houd er rekening mee dat je bij
binnenkomst een coronatoegangsbewijs
en identificatie moet kunnen laten zien.
Het programma ziet er als volgt uit:
•	20 oktober 2021: Pim Beukenkamp
over Vulkanisma in de Eifel
	Tijdens de lezing zal Pim Beukenkamp
vooral ingaan op de verschillende perio
den van vulkanisme in de Eifel. Thema’s
die aan de orde komen zijn vulkanisme
en platentektoniek, vulkanen in MiddenEuropa, Tertiaire en Kwartaire vulkanen
van de Eifel, slakkenkegels, puimsteenerupties en lavakoepels. Ook wordt de
vraag beantwoord: zijn de vulkanen in
de Eifel actief, slapend of uitgedoofd?

•	17 november 2021: Clarinus Nauta
over Ecuador en de Andes
	Ecuador, gelegen in Zuid-Amerika is een
land met vele gezichten. Het heeft vul
kanen, gletsjers, aardbevingen, tropisch
regenwoud en enorme bananenplanta
ges. Er is veel te zien en te beleven.
In zijn lezing laat Nauta beelden zien van
het fysische en het sociale milieu van
Ecuador. Een groot deel van de lezing
gaat over het plaatselijk voorkomen
van vulkanisme in Zuid-Amerika en de
verklaring van de hoogte en breedte van
de Andes.

GEA -JUNIOR MIDDAG ROND
THEMA IJSTIJDEN
De GEA-Kring Friesland organiseert een
paar keer per jaar een middag voor de
allerjongste geologen in spe. De eerst
volgende bijeenkomst is op zondag
7 november 2021 en duurt van 14.00
tot 16.00 uur. Het thema is dieren in
de IJstijden.

We gaan het hebben over:
-	 Hoe weten we dat er ijstijden waren?
-	 Hoe kwam het zo koud?
-	Wat gebeurde er met de planten en de
dieren?
-	Welke dieren waren er en hoe zagen ze
eruit?

In deze middag gaan we het hebben over
de temperatuur in de ijstijden, de zeespie
gel en de dieren die toen leefden, maar we
gaan natuurlijk ook iets doen. We bouwen
een mammoet-skelet(je)!

Op deze en nog meer vragen zullen we
proberen een antwoord te vinden.
Kosten van de workshop €3,50 voor
GEA-leden, €7,50 voor niet-leden
Aanmelden kan via het volgende
e-mailadres: zijlstrakroon@kpnplanet.nl.

•	15 december 2021: Hans van ’t Zelfde
over Radioactieve mineralen
	Hans van ‘t Zelfde neemt je mee in de
wereld van de radioactieve mineralen.
Aan de orde komen straling, risico’s en
natuurlijk de fascinerende eigenschap
pen onder bijvoorbeeld UV-licht.
Voor vragen over de GEA-Kring Friesland
kan contact worden opgenomen met Harm
Wieringa voorzitter@geologiefriesland.nl
of Anja Hofmeester secretaris@geologie
friesland.nl.


AGENDA

• t/m 9 januari 2022: GIF, oog in oog met levende
giftige dieren
• 15 oktober: Coole Kidsnacht
• 16 t/m 31 oktober: herfstvakantie
• 20 oktober: GEA-lezing over vulkanisme in de
Eifel
• 7 november: GEA-junior middag over dieren in
de IJstijden
• 17 november: GEA-lezing over Ecuador en de
Andes
• 15 december: GEA-lezing over radioactieve
mineralen

STIPERS
De volgende stipers steunen het werk
van het Natuurmuseum Fryslân:
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