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GIF, oog in oog met levende giftige dieren
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In 2021 was de wereld nog steeds in de greep
van Covid-19. Het jaar begon dan ook met
een lange periode van lockdown. Begin juni
gingen er versoepelingen in en mochten de
eerste bezoekers ontvangen worden, zij het met
inachtneming van beperkingen in de aantallen.
Het had echter ook effect op de activiteiten die op
de planning stonden. Veel daarvan konden geen
doorgang vinden omdat de 1,5 meter afstand
niet gehandhaafd kon worden. We hebben
daarom gekeken wat er nog wel toegestaan was
en zo mogelijk alternatieven gezocht.
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Het Natuurmuseum is 5 juni open gegaan om op
19 december weer in lockdown te belanden. In
ruim zes maanden tijd hebben we ondanks alle
beperkingen 28.642 bezoekers ontvangen. Met
name de zomerperiode is erg druk geweest en
ook de herfstvakantie werd zeer goed bezocht.
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Schelpencontactgroep

SOCIAL MEDIA

NATUURMUSEUMFRYSLAN.NL

292.496 pageviews
111.391 unieke bezoekers
nieuwe bezoekers: 71%
facebook.com/
NatuurmuseumFryslan

5100 volgers

JAARVERSLAG 2021

twitter.com/
natuurmuseumfr

2160 volgers
instagram.com/
natuurmuseumfryslan

950 volgers

ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN
EDUCATIE

COLLECTIE

Coole Kidsnacht

Conservator heeft (hoewel veel
niet doorging) meegewerkt aan
4 publicaties, 11 lezingen
gegeven, 6 sessies gehouden
met wetenschappers/studenten/
collega’s, 17 keer bijgedragen aan
interviews met de pers en 26
bijeenkomsten bijgewoond van
natuurgroepen

Voorjaarsvakantie:
gesloten ivm Covid-19

Aantal kinderfeestjes 8

Meivakantie:		
gesloten ivm Covid-19

Schenkingen
ca. 15.000 vlinders afkomstig uit oa
Fryslân en 1 alpenmarmot
Bruiklenen
verstrekt aan 16 organisaties

Aantal leerlingen PO: 2102
Aantal leerlingen VO: 487
Leerlingen in OWS: 390
Studenten: 67

 Online editie: Soortendag Leeuwarder bos

NME uitleen

Zomervakantie:
Ssssssspeuren naar GIF
GEA-lezingen

 GIF online: online
programma voor scholen

Leskisten: 28 stuks
Opgezette dieren: 47 stuks

Herfstvakantie:		
Ssssssspeuren naar GIF
Kerstvakantie:		
gesloten ivm Covid-19

GEA-junior middag over
IJstijden

PROJECT UITGELICHT: NATUUR OM DE HOEK

NIEUWS

Scrooge Live

Met 18 verschillende
onderwerpen in het
nieuws, waaronder:

Roel Woering
interim directeur-bestuurder
10.000e bezoeker voor GIF
sinds de heropening

Natuurmuseum Fryslân
50e locatie Miniature
People route

Nieuwe dieren in de
GIF expositie

SAMENWERINGS
VERBANDEN
EDUCATIE
IVN; Natuur en Milieu Educatie
Fries Educatief Platform (FEP)
Stichting Nederlandse Natuurhistorische
Collecties (SNNC)
Hogeschool Van Hall Larenstein
Vereniging van Wetenschapsmusea en
Science centers (VSC)
NHL Stenden (pabo en CMD)
Kunstkade
Gemeente Leeuwarden

Het Natuurmuseum is in 2021 een club gestart voor kinderen uit groep 5 en 6
van de Kinderkoepel in de wijk Het Vliet in Leeuwarden: Natuur om de Hoek.
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. De club bestaat uit 15 leden. Iedere week op dinsdag gingen een
educatiemedewerker en een vrijwilliger van het museum naar de school om
met de kinderen iets te ondernemen in de natuur. Toen schoolbezoek niet meer
mogelijk was door de lockdown in december, is er een alternatief bedacht. De
kinderen kregen wekelijks een pakketje in de brievenbus met thuisactiviteiten.
Natuur om de Hoek is een samenwerking met Naturalis Biodiversity Center,
Museon, Natura Docet en Hogeschool Leiden en is mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

STAGIAIR(E)S
Froukje Hernamdt benoemt tot
nieuwe directeur-bestuurder

Hogeschool Van Hall Larenstein: 4
Maatschappelijke stagiaires: 3

NATUURMUSEUMFRYSLAN.NL

All icons are made by Freepik from www.flaticon.com

Collectie
364.083
natuurhistorische objecten
89% geregistreerd

VAKANTIES

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

