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VANAF DE VOORJAARSVAKANTIE: 

lees verder >>

Als je naar de Noordzee kijkt met zijn 
grijze golven kun je je niet voorstellen 
dat daar ooit mensen en dieren leefden 
in een vruchtbaar landschap. Een mil-
joen jaar geleden bestond er echter nog 
geen Noordzee en kon je van Nederland 
naar Engeland lopen. De Noordzee was 
toen Doggerland. Neanderthalers leef-
den er tussen de mammoeten op de ijs-
tijdvlaktes en toen het klimaat langzaam 
warmer werd trok het land edelherten, 
oerossen en de moderne mens aan. 

In de tentoonstelling Schatten van Dog-
gerland maak je een ongekende tijdreis 
van een miljoen jaar. Het is een reis 
voor jong en oud naar een verdwenen 
prehistorische wereld op de bodem van de 
Noordzee. Je komt meer te weten over de 
bewoners en de dieren van dit bijzondere 
land en hoe ze zich staande hielden in een 
omgeving en een klimaat dat, net als nu, 
steeds veranderde.

DROGE NOORDZEEBODEM
Het verhaal begint bij de ijstijden, toen de 
bodem van de Noordzee meestal droog 
stond. Van de allereerste mensachtige 
bewoners is weinig bekend, want ze lieten 
alleen voetsporen en stenen werktuigen 
achter. In een uitgestrekte vlakte leefden 
mammoeten, wolharige neushoorns en 
holenberen en ook de Neanderthalers 
konden zich hier goed redden. In warmere 
perioden groeiden er bomen en struiken. 
Er ontstonden rivieren die soms zelfs 

bevolkt werden door nijlpaarden en in 
de bossen leefden edelherten en wilde 
zwijnen. Dit zorgde voor een goed leef
gebied voor de moderne mens. De Dog
gerlandbewoners kregen zo’n achtduizend 
jaar geleden echter te maken met grote 
klimaatveranderingen. Het zeewater steeg 
en na een enorme tsunami verdween Dog
gerland uiteindelijk onder de golven.



DOGGERLANDVONDSTEN
Doggerland bestaat niet meer, maar spo
ren ervan zijn nog altijd te vinden op de 
stranden van de Noordzee. Het gebeurt 
regelmatig dat wandelaars, liefhebbers 
en onderzoekers daar iets bijzonders 
vinden: wonderbaarlijke schatten zoals 
een kies van een mammoet of een vuistbijl 
uit de prehistorie. Ook bij opgespoten 
zandvlaktes en in vissersnetten worden 
primitieve gereedschappen en vreemde 
botten boven water gehaald. Een aantal 
van deze vondsten zijn samen te zien in 
deze tentoonstelling. 

DE EERSTE NEANDERTHALER
De spectaculairste Noordzeevondst is 
ongetwijfeld het schedelfragment van een 
Neanderthaler, die 50.000 jaar geleden in 
Doggerland leefde, de eerste (en tot dus
ver enige) van Nederland! Het is een voor
hoofdsbeen met een voor Neanderthalers 
karakteristieke dikke wenkbrauwboog. Hij 
kreeg de naam ‘Krijn’. In de expositie is 
een reconstructie van hoe Krijn eruit zou 

hebben gezien. Doggerland bracht verder 
een schat aan prehistorische werktuigen 
van vuursteen, gewei en bot samen, 
waaronder pijlpunten, spitsen, schaven 
en imposante vuistbijlen – de Zwitserse 
zakmessen van Neanderthalers. Bij elkaar 
opgeteld is de verdwenen wereld van 
Doggerland de grootste archeologische 
vindplaats van Europa.

DIEREN VAN DOGGERLAND
In de tentoonstelling is ook veel aandacht 
voor de dieren uit Doggerland. Veel 
ijstijddieren zijn uitgestorven en van hen 
zijn alleen botten en kiezen overgebleven. 
Daarvan zijn er verschillende bijeenge
bracht in de expositie zoals van een oeros, 
steppenwisent, holenbeer, grottenhyena, 
reuzenhert, wolharige neushoorn en 
wolharige mammoet. Reconstructies van 
onder andere een sabeltandkat en een 
babymammoet geven een goed beeld van 
hoe deze dieren eruit hebben gezien. De 
dieren uit de warmere periodes verschillen 
niet veel van de dieren die we ook nu nog 

kennen zoals elanden, wilde zwijnen en 
edelherten. Samen geven ze een goed 
beeld van een land dat voor altijd verdwe
nen is in de diepte van de Noordzee.

Schatten van Doggerland is een fami
lietentoonstelling over een miljoen jaar 
geschiedenis. De expositie is te zien van 
19 februari t/m 4 september 2022. 

In de voorjaarsvakantie is er in Fryslân 
altijd de actie Help pake en beppe de va-
kantie door: van 22 tot en met 25 februari 
krijgen kinderen gratis entree op vertoon 
van pake, beppe of andere volwassene. 
Tijdens de voorjaarsvakantie, 19 februari 
t/m 6 maart, is het museum alle dagen 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur, dus ook 
op de maandagen.

Ga voor informatie, tickets en de 
laatste corona maatregelen naar:  
NATUURMUSEUMFRYSLAN.NL  ;

Natuur om de Hoek heeft tijdens de 
lockdown niet stil gezeten, het kreeg alleen 
een andere invulling. Natuur om de Hoek 
is een wekelijkse, naschoolse club voor 
kinderen die meer willen weten over natuur 
en wetenschap. Voor de lockdown kregen 
de clubleden informatie en opdrachten in 
en rond school. Door de oplopende be
smettingen in Nederland is er nagedacht 
over een andere invulling. De clubleden 
krijgen nu elke week een pakketje met  
opdrachten die ze thuis kunnen uitvoeren. 
De opdrachten zijn gekoppeld aan een 
thema dat elke week wisselt, zoals vogels 
in de winter, paddenstoelen, spinnen, 
giftige dieren, ijs en overwinteren. Bij elk 
pakketje zit ook een link naar een filmpje 
waarin de clubbegeleiders meer over het 
thema vertellen en de opdrachten uitleg
gen. 

Als eerste thuisopdracht mochten de 
clubleden een vetbol en pindaslinger voor 
de vogels maken. Deze konden ze dan 
in hun tuin of op hun balkon hangen. De 
clubleden kregen ook een pakketje met 
de opdracht om ijskristallen te maken 
met behulp van Boraxpoeder. Op deze 
manier konden ze de winter een beetje in 
huis halen. Een andere thuisopdracht was 
om op zoek te gaan naar spinnen in huis 
en in de tuin. Zo konden de kinderen op 
onderzoek gaan en verborgen spinnen 
ontdekken. De clubleden zijn niet alleen 
druk bezig geweest met thuisopdrachten, 
ze hebben ook online de GIF tentoonstel
ling kunnen bekijken. 

De clubleden zijn enthousiast over de pak
ketjes en sturen mooie foto’s op van hun 
creaties. Op deze manier zijn ze ook in huis 
in contact met natuur en wetenschap!  ✎

FROUKJE HERNAMDT 
NIEUWE DIRECTEUR 

Per 1 februari 2022 is Froukje Hernamdt 
de nieuwe directeurbestuurder van het 
Natuurmuseum Fryslân. Zij neemt de 
functie over van Roel Woering, die sinds 
begin 2021 interim directeurbestuurder 
was.

Froukje Hernamdt was programmama
nager bij de Friese Milieu Federatie. Zij 
heeft een brede achtergrond en werk
ervaring in diverse projecten op het 
gebied van natuur en cultuur. Ook heeft 
zij een brede maatschappelijke oriënta
tie, door haar ervaring als wethouder in 
de voormalige gemeente Littenseradiel 
en haar bestuurlijke functies in het 
culturele domein.

Froukje Hernamdt is 56 jaar en woont in 
Iens.  

NATUUR OM DE HOEK



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 vrijwilliger Mieke 
Renckens.

Hoe ben je bij het NMF terecht  
gekomen?
Na mijn pensionering in 2019, als coör
dinator arbeidsvoorwaarden bij het MCL, 
had ik zin om me voor een deel van mijn 
tijd nuttig te maken. Bij de vrijwilligerscen
trale waar ze een compleet overzicht van 
alle vacatures voor vrijwilligers hebben (iets 
van 600), werd ik geholpen om uit te zoe
ken wat bij mijn belangstelling zou passen. 
Daaruit kwam ons museum tevoorschijn en 
toen heb ik me aangemeld. Sinds oktober 
2019 ben ik bij het museum betrokken.

Vertel eens wat over je werk
Ik werk aan de balie; gemiddeld zo’n twee 
dagdelen per week. De belangrijkste taak 
is het ontvangen en enigszins wegwijs 
maken van de bezoekers. Ook de winkel 
hoort bij mijn werkzaamheden. De bezoe
kers rekenen bij mij af en ik houd in de 
gaten dat de winkel netjes is. Op rustige 
dagen word ik ook wel gevraagd om de 
telefoon te beantwoorden.

Wat vind je leuk aan je werk?
Het is fijn om deel uit te maken van ons 
mooie museum. Het gebeurt heel vaak 
dat bezoekers bij vertrek nog even komen 
zeggen hoe mooi ze het museum vonden 
en hoe ze genoten hebben. Dat is altijd 
fijn om te horen. Ontevreden ‘klanten’ heb 
ik nog niet vaak meegemaakt.

Wat vind jij de mooiste tentoonstelling?
Eigenlijk heb ik alleen GIF meegemaakt; 
dus dat is automatisch de mooiste. Maar 
daarvoor was er nog even de presentatie 
van opgezette dieren die waren ingestuurd 
voor het Nederlands Kampioenschap 
Prepareren. Dat vond ik ook fascinerend 
om te zien.

Wat betekent de natuur voor jou?
Ik wandel graag en dat is het fijnste in de 
natuur. Overdreven veel kennis heb ik niet 
van de natuur, behalve dan van de flora. 
Ik weet vrij veel bloemen en planten te 
benoemen.

Wat zijn je hobby’s? 
Naast het al genoemde wandelen houd ik 
veel van lezen. Verder bridge ik en houd ik 
ook van puzzelen, handwerken en uitgaan 
naar filmhuis en schouwburg. 

IN DE SPOTLIGHT

Het Natuurmuseum Fryslân mag zich 
het komend jaar, voor de negende keer 
op rij, het Beste Kidsproof museum van 
Fryslân noemen. Die titel verdient het 
museum op basis van grondig onder-
zoek door zogenaamde Museuminspec-
teurs (kinderen tot en met 12 jaar). Zij 
gaven het museum het rapportcijfer 
8,76 en het Natuurmuseum is daardoor 
volgens de inspecteurs het meest kind-
vriendelijke museum van Fryslân. 

Ieder jaar stimuleert de Museumvereniging 
kinderen om musea te bezoeken én deze 
te beoordelen. Kinderen mogen als echte 
Museuminspecteurs hun mening geven 
over tal van zaken zoals de kwaliteit van 
de tentoonstellingen, of ze nieuwe dingen 
hebben geleerd en wat ze zouden veran
deren als ze zelf één dag museumdirecteur 
waren. 

Ondanks de coronacrisis weten Neder
landse musea de jongste generatie goed 
te bereiken: in totaal werden 8.000 rappor
ten ingevuld door de jeugdige inspecteurs. 
Daardoor mogen in totaal 65 musea, 
verspreid over het hele land, een heel jaar 

lang het predikaat Kidsproof voeren. In 
Fryslân zijn dat het Natuurmuseum Fryslân 
en het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. 
De landelijke winnaar is Discovery Museum 
in Kerkrade. Vanwege de coronamaatrege
len werden de Museumkids Awards dit jaar 
online uitgereikt.
 
OVER DE MUSEUMKIDS AWARD 
Op museumkids.nl staan alle kidsproof 
musea op een rij. Kidsproof musea hebben 
van minstens 35 kinderen t/m 12 jaar het 
rapportcijfer 8 gekregen. Museumkids is 
een initiatief van de Museumvereniging. 
Het doel is om de jongste generatie, en 
daarmee ook hun (groot)ouders, in contact 
te brengen met museale collecties door 
het hele land. Met die collecties vertellen 
musea verhalen waardoor kinderen de 
wereld en hun eigen omgeving leren 
ontdekken.  

BESTE KIDSPROOF MUSEUM 
VAN FRYSLÂN 2022
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Geldig t/m 31 december 2022
Kortingsbonnen zijn niet geldig in combinatie met andere 
aanbiedingen en niet inwisselbaar tegen contant geld.

Geldig t/m 31 december 2022
Kortingsbonnen zijn niet geldig in combinatie met andere 
aanbiedingen en niet inwisselbaar tegen contant geld.

Tegen inlevering van deze bon én op vertoon van 
uw Abonnementspas 
ontvangt u 30% korting op de entree

Vooraf reserveren via https://tickets.aquazoo.nl/
kortingsbon is verplicht.
 
• voor Individuele abonnees: per persoon
• voor Gezinsabonnees: 2 volwassenen en  

maximaal 3 kinderen
• voor Abonnees voor het leven: 2 volwassenen 

en maximaal 3 kinderen

Tegen inlevering van deze bon én op vertoon van 
uw Abonnementspas 
ontvangt u 30% korting op de entree

Vooraf reserveren via https://tickets.aviodrome.nl/ 
kortingsbon is verplicht.
 
• voor Individuele abonnees: per persoon
• voor Gezinsabonnees: 2 volwassenen en  

maximaal 3 kinderen
• voor Abonnees voor het leven: 2 volwassenen 

en maximaal 3 kinderen

Het Natuurmuseum Fryslân en AquaZoo 
hebben ieder jaar een leuke kortingsac-
tie. AquaZoo is onderdeel van Libéma, 
die meer attractieparken heeft. Dit jaar 
krijgen Abonnementhouders/Vrien-
den van het museum korting bij twee 
Libéma parken: AquaZoo en Luchtvaart-
museum Aviodrome.  

OP AVONTUUR IN AQUAZOO
Wandelschoenen aan, backpack om, 
ontdekken maar! Ga samen op ontdek
kingstocht in AquaZoo en leer alles over 
de bijzondere dieren tijdens educatieve 
presentaties. Ook zijn er speeltuinen en 
spannende avonturenroutes om je hele
maal uit te leven. Hier start jouw ontdek
kingstocht!

KIJK OMHOOG EN ONTDEK 
MEER BIJ LUCHTVAARTMUSEUM 
AVIODROME 
Luchtvaartmuseum Aviodrome is een we
reld vol vliegtuigavontuur! In de expositie 
‘100 jaar luchtvaart in Nederland’ ontdek 
jij alles over vliegen. Je ziet er het eerste 
vliegtuig van de gebroeders Wright  
en Anthony Fokker, stapt aan boord  
van een Boeing 747, vliegt zelf de wereld 
over in een flightsimulator en je verlaat 
zelfs de aarde om als astronaut een 
kijkje te nemen in de ruimte. Of test jouw 
‘Spykerharde’ zenuwen tijdens de 4D-film 
Skymania.

De actie werkt als volgt: maak vooraf een 
reservering via de website van AquaZoo 
of Aviodrome. Neem uw reservering en 

kortingsbon in deze Nieuwsbrief mee 
én op vertoon van uw Abonnementspas 
krijgt u aan de kassa eenmalig 30% 
korting op de reguliere entreeprijs. Voor 
individuele abonnees geldt de korting per 
persoon, bij gezinsabonnees voor twee 
volwassenen en maximaal drie kinderen. 
De actie is geldig van 1 januari t/m 31 
december 2022. De kortingsbonnen zijn 
niet geldig in combinatie met andere 
aanbiedingen en niet inwisselbaar tegen 
contant geld.

Voor meer informatie, kijk op  
www.aquazoo.nl en www.aviodrome.nl. ✈

KORTINGSACTIE AQUAZOO EN AVIODROME

PADDENSTOELENWERKGROEP
De Paddenstoelen Werkgroep Friesland 
gaat tot en met maart 2022 verder met het 
inventariseren van paddenstoelen in het 
Leeuwarder bos. Na bijna vijf jaar inven
tarisatie bedraagt het aantal soorten 400. 
De excursiedata worden maandelijks op de 
website gepubliceerd.

Vindt u het leuk om met paddenstoelen 
bezig te zijn, dan bent u van harte  
uitgenodigd om deel te nemen aan  
de activiteiten van de werkgroep.  
Houdt u voor actuele informatie de  
website van de werkgroep in de gaten: 
www.paddenstoeleninfriesland.nl.   

Stobbezwammetje (© Sjoerd Greydanus)



Sneeuwkristal

pinterest.com/natuurmuseumfryslanVoor nog meer leuke KIDS-knutsels kun je een 
kijkje nemen op onze Pinterest pagina:

Voor het maken van 
een sneeuwkristal-hanger 

heb je nodig:

Wc-rollen
Lijmpistool met lijmsticks

Witte verf + kwast
Gewone lijm + kwast

Knutselglitters
Mooi stukje touw

Wist je dat ...

Sneeuwkristallen hebben altijd een zeshoekige 
grondvorm.

Versgevallen sneeuw bestaat voor 90 tot 
95 procent uit lucht.

Verse sneeuw zorgt voor een stillere omgeving 
omdat de lucht in de sneeuw het geluid opslokt.

Gemiddeld valt een sneeuwvlok met een snelheid 
van 5 kilometer per uur.
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De Nieuwsbrief is een uitgave van het Natuur
museum Fryslân en verschijnt vier maal per jaar. 
De Nieuwsbrief geeft informatie over tentoonstel
lingen en activiteiten voor en achter de schermen. 

Eindredactie: Natuurmuseum Fryslân
ISSN: 18757545

Natuurmuseum Fryslân
Schoenmakersperk 2
8911 EM Leeuwarden
www.natuurmuseumfryslan.nl
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AGENDA
• 16 februari: GEA-lezing over zwavel
• 19 februari t/m 4 september: Expositie Schatten 

van Doggerland
• 19 februari t/m 6 maart: Voorjaarsvakantie
• 22 t/m 25 februari: Help pake en Beppe de 

vakantie door
• 16 maart: GEA-lezing over mineralogie
• 27 maart: GEA-junior middag over krachtige 

vulkanen

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

De GEAKring 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. 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:
•  16 februari lezing Salomon Kroonenberg: 

Waarom de hel naar zwavel stinkt
  Waarom kregen de astronomen voor hun 

wetenschap de hemel, en de geologen 
de hel? Waarom is het paradijs het 
ultieme geluk en de hel de ellendigste 
dood? In het aardedonker worden de 
mensen bang en denken aan de dood. 
Daarom zit de hel onder de grond. De 
aarde is de onderwereld, het dodenrijk, in 
bijna alle culturen van de wereld. 

  En toch zit er zoveel moois in de onder
grond: glinsterende ertsen en metalen, 
prachtige gele zwavelkorsten, blauwe 
saffieren, rood cinnaber, groen malachiet, 
meterslange vlijmscherpe gipskristal
len, druipsteengrotten, ondergrondse 
rivieren, tere schelpjes uit het begin van 
de evolutie en reusachtige botten van 
uitgestorven monsters. 

  Voormalig hoogleraar Geologie Salomon 
Kroonenberg gaat hier een inspirerende 
lezing over geven, riekend naar de hel, 
de dood en zwavel.

•  16 maart lezing Herwig Pelckmans: 
België en mineralogie

  België is een vrij klein land, maar heeft op 
mineralogisch vlak toch best wel wat te 
bieden. Uiteraard bepaalt de geologische 
opbouw wat er aan mineralogisch lekkers 
te vinden is, dus kijken we eerst naar de 
geologische kaart. In België werden reeds 
325 verschillende mineralen gevonden. 
Van al deze mineralen wordt er een strikte 
selectie meer in detail besproken en 
getoond. 

  Daarnaast besteden we ook aandacht aan 
enkele belangrijke Belgische mineralogen 
en hun prestaties. Tenslotte bekijken we 
ook even de bestaande literatuur over de 
mineralen van België. 

  Herwig Pelckmans is lid van de  
Mineralogische Kring Antwerpen en een 
enthousiast spreker met veel humor.

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

De GEAKring Friesland organiseert 
regelmatig een leuke workshop voor 
kinderen in het Natuurmuseum. Zondag 
27 maart staat in het teken van krachtige 
vulkanen. Minder dan een jaar geleden 
zagen we spectaculaire beelden van 
vulkaanuitbarstingen op La Palma en 
IJsland. In Auvergne kun je echter rustig 
door een krater van een vulkaan in ruste 
wandelen.

In deze workshop leggen we uit waar 
vulkanen te vinden zijn, welke soorten 
vulkanen er zijn, hoe ze werken en wat er 
uit een vulkaan komt.

Je maakt je eigen vulkaan(tje) dat ook 
nog echt uitbarst zonder gevaar!

Je kunt je opgeven bij Hendrik Zijlstra 
zijlstrakroon@kpnplanet.nl. De plaatsing 
in de workshop is in volgorde van binnen
komst. Gezien de Coronapandemie zal 
het aantal deelnemers beperkt zijn. Vol is 
vol: dus meld je zo snel mogelijk aan.  

GEA-LEZINGEN

GEA-JUNIOR 
MIDDAG OVER 
KRACHTIGE  
VULKANENSneeuwkristal
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