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SCHATTEN VAN 
DOGGERLAND
De nieuwste expositie in het Natuur-
museum is Schatten van Doggerland. 
Deze tentoonstelling brengt bezoekers 
een miljoen jaar terug in de tijd naar 
Doggerland, een land dat voor altijd 
verdwenen is onder de golven van de 
Noordzee. 

LEVEN IN DOGGERLAND
Voor onze kust ligt een enorme verloren 
wereld: Doggerland. Daar waar nu de 
Noordzee is, was afgelopen miljoen 
jaar meestal land. Je kon van hier naar 
Engeland lopen door een weids dal waar 
rivieren doorheen stroomden, voorlopers 
van Rijn, Maas en Theems. 

Tijdens de ijstijden was het een uitge
strekte steppe vol met leven. Kuddes ren
dieren, paarden en mammoeten trokken 
langs de rivieren, prooien voor dieren als 
wolven en hyena’s. Meer dan 900.000 jaar 
geleden bereikten de eerste mensachtigen 
hier NoordEuropa. Veel later werd dit rijke 
gebied het jachtterrein voor onze naaste 
verwant: de Neanderthaler.

Tijdens de laatste ijstijd trokken de Nean
derthalers weg en keerden niet terug naar 
Doggerland; de moderne mens wel. Met 
het opwarmen van het klimaat boden de 
bossen, waterrijke moerassen en kustge

bieden veel voedselbronnen. Het gebied 
trok zelfs nijlpaarden aan. Het was goed 
toeven in Doggerland.

Maar het water bleef komen. De opwar
ming zorgde voor een stijgende zeespie
gel door smeltende ijskappen. Langzaam 
maar zeker verdronk Doggerland: 8000 

jaar geleden verdween het voorgoed 
onder de golven. 

SPOREN
Doggerland is verdwenen, maar tot op 
de dag van vandaag worden er sporen 

lees verder >>



teruggevonden. Er spoelden bijzondere 
voorwerpen aan op de stranden van de 
Noordzee, ze doken op in vissersnetten 
en kwamen boven water bij het opspuiten 
van zand bij onder andere de Maasvlakte 
en de Zandmotor. Wandelaars langs zee 
vonden vreemde botten en kiezen en pre
historische stenen werktuigen. Jarenlang 
onderzoek heeft uitgewezen dat ze van de 
bodem van de Noordzee kwamen.

Een aantal van deze schatten is bijeenge
bracht in de tentoonstelling. In vitrines zijn 
allerlei spitsen en schaven te zien, pijlpun
ten en vuistbijlen. Er is ook aandacht voor 
de dieren van Doggerland in de vorm van 
botten, schedels en kiezen. Een aantal 
van deze dieren zijn uitgestorven, maar 
levensechte modellen van bijvoorbeeld 
een babymammoet, wolharige neushoorn 
en sabeltandkat geven een goed beeld 
van de dieren die toen leefden.

NEANDERTHALERPAD
Doggerland is een echte familietentoon
stelling. Volwassenen zullen veel plezier 
beleven aan het lezen van de informatie 
en het bekijken van de objecten in de 
vitrines, terwijl de kinderen met het Dog
gerland Ontdekblad de tentoonstelling 
gaan verkennen. In de tenten zullen ze hun 
ogen uitkijken bij de bijzondere dieren uit 
de ijstijd. Daarnaast zijn er verschillende 
activiteiten: ze kunnen over het ‘Neander
thalerpad’ lopen, zelf botten opgraven en 
ontdekken of hun gezelschap even zwaar is 
als een mammoet. 

Schatten van Doggerland is een samen
werking met Rijksmuseum van Oudheden 
in Leiden. De tentoonstelling is te zien tot 
en met 4 september 2022. ;

Op vrijdag 6 mei 2022 organiseert de 
Nationale Wetenschapsagenda (NWA) 
de tweede editie van Expeditie NEXT: 
hét festival over wetenschap voor kinde-
ren. Samen met het wetenschapsveld 
wordt de oude Franeker universiteit 
weer tot leven gewekt door weten-
schapsactiviteiten op verschillende  
plekken in de stad te organiseren.  

Tijdens het gratis toegankelijke  
wetenschapsfestival Expeditie NEXT 
worden kinderen tussen de 6 en 12 jaar 

geënthousiasmeerd en geprikkeld om 
meer te leren over wetenschap in de 
breedste zin van het woord. Natuurlijk zijn 
ook hun oudere en/of jongere familieleden 
of vriendjes en vriendinnetjes welkom.  
Via verschillende activiteiten zoals expe
rimenten, liveonderzoek, opstellingen 
en looproutes komen de kinderen in 
aanraking met allerlei wetenschappers 
over de meest uiteenlopende thema’s van 
deze tijd. Denk maar aan de klimaatcrisis, 
pandemieën, sociale ongelijkheid of de 
digitale wereld.

Ook het Natuurmuseum zal te vinden zijn 
op het festival met het Verwonderkabinet 
van de Natuur. In het Verwonderkabinet is 
aanraken verplicht! Kinderen mogen dino
botten aanraken en opgezette uilen aaien. 

Op een aantal mooi aangeklede tafels 
staan verwonderobjecten: objecten uit de 
natuur die leiden tot goed kijken, vragen 
stellen en redeneren. Vergelijk bijvoor
beeld de schedel van een tijger met die 
van een otter en een baviaan. Welke ver
schillen zie je, of welke overeenkomsten? 
En wat kun je aan de schedel afleiden over 
het uiterlijk en gedrag van het dier? Wat 
eet het dier bijvoorbeeld? Hoe jaagt het 
dier? Hoe blijft het dier veilig? Door te re
deneren vanuit observaties van het object 
kun je heel veel leren over de natuur. 

Kijken, vragen stellen en antwoorden  
zoeken doe je niet alleen. Door met 
anderen te praten en discussiëren zie je 
meer, stel je meer vragen, vind je meer 
antwoorden en leer je uiteindelijk meer.  
Er zijn begeleiders aanwezig die je helpen 
bij je onderzoek en die interactie tussen  
de bezoekers onderling stimuleren.

Meer informatie is te vinden op  
www.expeditienext.nl. 

KINDERWETENSCHAPSFESTIVAL EXPEDITIE NEXT



Honderd dagen lang, van 7 mei tot en 
met 14 augustus, kleurt steeds opnieuw 
een ander deel van de binnenstad van 
Leeuwarden groen. Er lopen name-
lijk meer dan duizend grote en kleine 
bomen door de stad. Dit ‘wandelende’ 
bos geeft de bomen – en daarmee de 
natuur – een stem: wat kunnen we leren 
van bomen en hoe kijkt het bos naar de 
mensenwereld? 

In het wandelende bos gebeurt van 
alles, het is altijd in beweging. Bewoners, 
bedrijven en (inter)nationale kunstenaars 
dragen daaraan bij. Het bos speelt zo met 
je zintuigen en zorgt dankzij de inzet van 
honderden vrijwilligers voor een nieuw 
wortelnetwerk van verbinding.

BOSK is overigens meer dan een indruk
wekkende, bewegende kunstinstallatie. 
Het is een kunstproject dat met een 
bomvol programma van voorstellingen 
en exposities de aandacht vestigt op 
de noodzaak om anders naar de relatie 
tussen mens en natuur te kijken. Van een 
zomerschool voor Leeuwarder wijken, een 
BOSKjournaal voor basisscholieren en 
een Fluistertuin vol inspiratie, tot een spet
terende percussieshow en dansvoorstel
lingen die je van je sokken blazen. 

Ook het Natuurmuseum, dat aan de route 
van BOSK ligt, is zo’n plek van inspiratie. 

Gedurende de 100 dagen van het project 
zal het Weeshuisschooltje (aan de achter
zijde van het museum) open zijn voor pu
bliek. Dit wordt de plek waar verschillende 
kunstenaars aan de slag gaan met BOSK 
en de bezoekers daarbij meenemen in hun 
werk. Dit kan beeldende kunst zijn, maar 
ook fotografie en poëzie. 

Kinderen kunnen aan de hand van een 
tasje met opdrachten zelf aan de slag in 
het bos. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een 
bomenmeter maken en uitzoeken hoe 
hoog de nieuwe bomen in het bos zijn, 
maar ook de oude eerbiedwaardige reuzen 
opmeten die al decennia lang achter het 
museum staan (activiteiten nog onder 
voorbehoud). 

BOSK zal op 18 en 19 juni rond het mu
seum staan (en een paar dagen ervoor en 
erna). Het Weesschooltje cq de werkplaats 
van de kunstenaar is gedurende die 100 
dagen gratis toegankelijk. Voor de rest van 
het museum moet wel een entreekaartje 
worden gekocht. Het tasje met opdrachten 
is te koop tegen een kleine vergoeding.

Na honderd dagen zal het wandelend bos 
het centrum van Leeuwarden verlaten. 
De bomen gaan dan op weg naar hun 
eindbestemming. Verspreid over de stad 
en in de omgeving van Leeuwarden vinden 
ze verse aarde om wortel te schieten en 
te waken over generaties die nog komen. 
Meer informatie: www.arcadia.frl. 

BOSK

Jaarlijks organiseert de GEA kring Fryslân 
een Geologisch Weekend rond een be
paald thema. Deze keer staat het weekend 
in het teken van dieren en mensen die ge
leefd hebben in Doggerland. Doggerland 
is een verdwenen prehistorische wereld in 
de Noordzee. 

In het atrium van het museum staan 
verschillende replica’s van dieren uit deze 
periode zoals een mammoetbaby, een ren
dier, een edelhert en een muskusos. Ook 
zijn er echte fossiele botten en schedels te 
zien met als topstuk het complete skelet 
van een holenbeer.  

Tijdens het Geologisch Weekend laten 
leden van de GEA kring Fryslân hun mooi
ste vondsten zien: mineralen, zwerfstenen 
en fossielen. Het is ook mogelijk om mine
ralen, fossielen of zwerfstenen te kopen. 
Verder worden er voor kinderen allerlei 

activiteiten georganiseerd: kinderen kun
nen een fossiel of mineraal uit gips hakken, 
zelf op zoek naar vondsten in het zand, er 
is een grabbelton en er is een (gratis) quiz 
met een leuke beloning. Kortom, er is van 
alles te zien en te beleven dit weekend.

Tijdens het Geologisch Weekend geldt 
er een speciale entreeprijs van € 5, p.p. 
(exclusief OnderWaterSafari).  

GEOLOGISCH WEEKEND
14 EN 15 MEI 2022

GEA-LEZING
Naast het Geologisch Weekend,  
organiseert de GEA kring regelmatig  
een lezing voor haar leden in het Natuur
museum. Ze vinden plaats op de woens
dagavond. 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. In het voorjaar van 2022 
staat er nog één op het pro
gramma: op 20 april houdt 
Erik Mulder een lezing 
met als titel: Erik of het 
groot fossielenkabinet.

Voor vragen kan contact 
worden opgenomen met Harm Wieringa 
voorzitter@geologiefriesland.nl of Anja 
Hofmeester secretaris@geologiefriesland.nl. 
U kunt ook de website raadplegen  
www.geologiefriesland.nl.  



Ik ben Froukje Hernamdt, 57 jaar en woon
achtig in Iens, een prachtig terpdorpje in 
de Greidhoeke van Fryslân. Iens ligt tussen 
de weidevogelgebieden Skrok en Skrins 
in en dat betekent dat ik in dit seizoen ’s 
ochtends wakker word met de geluiden 
van de grutto. Samen met mijn partner 
bewoon ik daar de monumentale pastorie.

Sinds 1 februari ben ik in dienst gekomen 
van Natuurmuseum Fryslân als directeur
bestuurder. Ik voel het als een groot voor
recht om deze positie in te mogen vullen 
bij zo’n prachtig museum, prachtig qua 
locatie, doelgroep én onderwerp.

Terwijl ik dit stuk schrijf ben ik bijna twee 
maanden aan het werk in mijn nieuwe 
functie. Alle dagen ga ik met veel plezier 
naar het museum, alsof het nooit anders is 
geweest. Elke dag leer ik nieuwe dingen 
over het museum, het pand, de inhoud en 
de mensen. 

Er is veel werk te doen én heel veel loopt 
gewoonweg op rolletjes. De afgelopen 
weken heb ik besteed aan het kennismaken 
met zoveel mogelijk mensen die werkzaam 
zijn in het Natuurmuseum. De komende tijd 
wil ik dat verder uitbouwen met als doel dat 
de mensen die hier werken zich thuis voelen 
en energie krijgen van hun werk. Er zijn een 
paar vacatures die ingevuld gaan worden, 
waardoor er op sommige afdelingen wat 
druk van de ketel kan worden gehaald en 
we weer wat nieuwe energie gaan verwel
komen in ons team.

Verder zal ik mij bestuurlijk bezig houden 
met de toekomst van het museum. Er is 
natuurlijk veel discussie geweest rond de 
bezuiniging een dik jaar geleden. Voor de 
toekomst is het belangrijk dat Natuurmu
seum Fryslân een stabiele, financiële basis 
krijgt. Hiervoor vinden nu al gesprekken 
plaats met zowel ambtenaren als bestuur
ders van de Provincie Fryslân én de ge

meente Leeuwarden. Wat mij betreft gaan 
wij ons als museum qua beleid ook meer 
richten op Natuur en niet alleen meer 
op Cultuur. Hierover hebben de eerste 
gesprekken ook reeds plaatsgevonden. Dit 
is van wezenlijk belang voor de toekomst 
van ons museum.

Rest mij nog te vertellen dat ikzelf qua 
interesse besta uit een combinatie van Na
tuur en Cultuur. Ik heb een conservatoriu
mopleiding, speel dagelijks piano en houd 
van het buitenleven. Wij wonen buiten en 
hebben een grote tuin waar ik in mijn vrije 
tijd graag aan het werk ben. In de tuin is 
ook altijd een stukje groentetuin, er zijn 
bessenstruiken en fruitbomen en verder 
veel bloemen. Het is een echte biodiverse 
tuin en dat vind ik heel belangrijk. Verder 
houden mijn partner en ik van wandelen 
en fietsen en eten we altijd lekker vegeta
risch. En wellicht ten overvloede, ik rijd in 
een elektrische auto. Dit benoem ik om zo 
te laten zien dat natuur en klimaat voor mij 
niet alleen iets uit een boekje is.

De tentoonstelling van Doggerland, die nu 
te zien is, vind ik prachtig, juist omdat de 
link naar nu zo zichtbaar is. Het verdwijnen 
van Doggerland is het klimaatprobleem 
van lang geleden geweest, het verdwijnen 
van het land onder water. De vraag is dan 
natuurlijk, wat hebben we ervan geleerd?

En vergeet niet een kijkje te nemen bij de 
wolharige neushoorn, indrukwekkend! 

EVEN VOORSTELLEN…

Het Natuurmuseum organiseert in de 
meivakantie, in samenwerking met 
Wetterskip Fryslân, verschillende spet-
terende activiteiten rond het thema 
‘Schoon Water’. Aan de hand van allerlei 
proefjes leren ze duurzaam omgaan met 
water. 

Wat gebeurt er met dingen die ik door de 
wc spoel? Wat hoort er wel en wat juist 
niet in de wc? Wat is de beste manier 
om water te zuiveren? Op deze en nog 
een hele hoop andere vragen kunnen de 
kinderen antwoord krijgen in de meiva
kantie. In het atrium gaan kinderen allerlei 
proefjes en andere activiteiten doen om 
er achter te komen hoe schoon het water 
in hun eigen omgeving is en hoe ze dat zo 
kunnen houden. Ook is er een aantal keer 
per dag een demonstratie waarbij kinderen 

ontdekken welke weg een doorgespoelde 
drol aflegt. En wat gebeurt er als je dingen 
door de wc spoelt die daar niet horen?

SAMENWERKING MET WETTERSKIP 
FRYSLÂN
Voor deze week hebben het Natuurmuse
um en Wetterskip Fryslân de handen ineen 
geslagen. Het Wetterskip maakt zich hard 
voor veilig, voldoende en schoon water 
in heel Friesland. Het Wetterskip is dan 
ook partner van de OnderWaterSafari, de 
educatieve attractie in het Natuurmuseum 
waarbij bezoekers een tocht maken door 
de onderwaterwereld van Nederland.

OVER DE WEEK VAN ONS WATER
De Week van Ons Water wordt twee keer 
per jaar georganiseerd, in het voor en 
najaar. Bij de Week van Ons Water in het 

najaar ligt de nadruk op de bescherming 
tegen het water en wateroverlast. In het 
voorjaar gaat het vooral over (voldoende) 
schoon water en gebruik van water in en 
om het huis. Ons Water is een initiatief van 
de publieke organisaties in Nederland die 
zich met water bezig houden: Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswa
terstaat, Unie van Waterschappen, VNG, 
IPO, Vewin, waterschappen, provincies, 
gemeenten en waterbedrijven. Meer infor
matie is te vinden op www.onswater.nl.

De Week van Ons Water vindt plaats van 
30 april tot en met 6 mei 2022. 

MEIVAKANTIE ROND THEMA ‘SCHOON WATER’
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AGENDA
• t/m 4 september: Schatten van Doggerland 
•  20 april: GEA-lezing over fossielen
• 30 april t/m 6 mei: Week van Ons Water
• 6 mei: Expeditie NEXT
• 14 en 15 mei: Geologisch Weekend
• 12 juni: Soorten- en Slootjesdag
• Rond 18 en 19 juni: BOSK rond het 

Natuurmuseum

Verwacht
• 14 oktober t/m 3 september: T. rex in Town

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

Vanaf 1 april organiseert de Paddenstoe
len Werkgroep Friesland maandelijks een 
excursie in Friesland. Verder houdt de 
werkgroep eens per maand een bijeen
komst om paddenstoelen microscopisch 
te determineren. Datums en locaties 
worden op de website van de werkgroep 
vermeld.

Vind je het leuk om met paddenstoelen 
bezig te zijn, dan ben je van harte  
uitgenodigd om deel te nemen aan  
de activiteiten van de werkgroep.  
Houd voor actuele informatie de  
website van de werkgroep in de gaten: 
www.paddenstoeleninfriesland.nl.   

VERHEUG JE VAST  
OP T. REX IN TOWN

NIEUWS VAN DE 
PADDENSTOELEN  
WERKGROEP FRIESLAND

Gewoon donsvoetje (© Sjoerd Greydanus)

14 OKTOBER 2022 T/M 3 SEPTEMBER 2023

T. rex in Town is een spectaculaire  
expositie in aanloop naar het 100
jarig bestaan van het museum in 
2023. In de tentoonstelling staat 
het wetenschappelijk model 
van het skelet van een T. rex 
centraal. Rond het skelet zijn 
een twaalftal interactives 
waar bezoekers als echte 
wetenschappers aan de 
slag gaan. 
 
Ze gaan onder
zoek doen naar 
tal van aspecten 
zoals het uiter
lijk van het dier, 

haar fysieke gesteldheid, haar leeftijd en 
voedsel patroon. Maar bezoekers moeten 
ook in actie komen. Ze kunnen een  
T. rex dansje doen om een dinovrouwtje  
te verleiden en graffiti spuiten om een 

mooie T. rex te 
maken. Een 
spannende 

activiteit is het 
fietsspel: kun je 

per fiets een woeste 
T. rex voorblijven of 

haalt hij je in en word je met 
huid en haar opgeslokt?  \

POP-UP MUSEUM
Een tijd geleden zijn er door Artitude 
twee pop-up kasten gemaakt voor het 
museum. Deze zijn heel herkenbaar:  
het is ons logo, maar dan uitvergroot. 
Het idee achter de pop-up kasten is om 
het museum ook buiten de 
muren van het monumen-
tale pand van het Nieuwe 
Stadsweeshuis te brengen. 
Ze komen op twee druk 
bezochte plekken te staan 
om mensen nieuwsgierig te 
maken naar het museum.

Beide kasten hebben als 
thema de onderwaterwereld, 
waarbij natuurlijk ook de On
derWaterSafari aan bod komt. 
Aan de hand van een digitaal 
gemaakte oude schoolplaat is 

er allerlei informatie te vinden over dieren 
in en rond de sloot. Voor kleine kinderen 

is er een blokpuzzel en boven in de 
kast zijn vier vitrines ingericht 

als minidiorama met eigen 
collectie.

Er zijn twee mooie plekken 
gevonden voor de pop
up kasten: één komt bij 
AquaZoo te staan, de an
dere gaat op tournee langs 
verschillende vestigingen 
van dbieb. Daar worden 
bovendien door dbieb leuke 
activiteiten voor kinderen 
bij georganiseerd zoals het 
maken van een lichtgevende 

kwal. 

SOORTEN- EN SLOOTJESDAG

Trek je laarzen aan, pak je verrekijker en doe mee 
met de Soorten en Slootjesdag! Op deze dag 
trekken we er op uit in en rond het Leeuwarder 
bos om onder andere spinnen, vlinders en kikkers 
te zoeken. De hele dag door zijn er excursies 
onder begeleiding van natuurgidsen. Tussendoor 
kunnen kinderen met een schepnet waterdiertjes 
vangen in de sloot. Locatie en programma 
worden bekend gemaakt via de website. De dag 
is al wel bekend: zondag 12 juni. De Soorten en 
Slootjesdag wordt georganiseerd in samenwer
king met het IVN Leeuwarden eo. 


