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ONTMOET KRIJN

DE EERSTE NEANDERTHALER
VAN NEDERLAND

Deze zomer is Schatten van Doggerland nog te
zien in het Natuurmuseum. 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.
Eén van de inwoners van Doggerland was Krijn,
de eerste (en tot dusver enige) Neanderthaler
van Nederland!
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.
Doggerland is in de golven verdwenen, maar tot op
de dag van vandaag worden er sporen teruggevon
den op stranden en in vissersnetten. Het gebeurt
regelmatig dat wandelaars langs zee vreemde bot
ten en kiezen en prehistorische stenen werktuigen
vinden. Jarenlang onderzoek heeft uitgewezen dat
ze van de bodem van de Noordzee komen.
Eén van de spectaculairste vondsten was een
schedelfragment van Krijn. Het is een voorhoofds
been met een voor Neanderthalers karakteristieke
dikke wenkbrauwboog. Neanderthalers leefden
zo’n 450.000 jaar in deze gebieden en waren
uitstekende jagers. Ze konden vuur maken en mul
tifunctionele werktuigen zoals vuistbijlen, spitsen en
schaven.
Foto: Robbert Jan Looman, RMO

lees verder >>

Er werden ook veel botten, schedels en
kiezen terug gevonden van Doggerland
dieren. Een aantal van deze dieren is
uitgestorven, maar levensechte modellen
van bijvoorbeeld een babymammoet,
wolharige neushoorn en sabeltandkat
geven een goed beeld van de dieren die
toen leefden.
Doggerland is een echte familietentoon
stelling. Interessant voor volwassenen
met veel activiteiten voor kinderen. In de
tenten met de dieren zullen ze hun ogen
uitkijken bij de ijstijd- en andere dieren.
Daarnaast is er veel te doen: ze kunnen
over het ‘Neanderthalerpad’ lopen, zelf
botten opgraven en ontdekken of hun ge
zelschap even zwaar is als een mammoet.

Foto RMO

Foto RMO

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

;

GEA -LEZING

VAN MAMMOET TOT REUZENALK
Na een zomerstop is de eerste lezing
op 21 september. Bram Langeveld van
Natuurhistorisch Museum Rotterdam geeft
een lezing met als titel: ‘Van mammoet tot
reuzenalk… zoeken en onderzoeken op
Maasvlakte 2 en de Zandmotor’.
Maasvlakte 2 is de recentste uitbreiding
van de haven van Rotterdam, opgebouwd
met een zandsuppletie van 240 miljoen
kubieke meter uit de Noordzee. De Zand
motor is een innovatief kustverdedigings
project en bestaat uit een schiereiland dat
is opgebouwd uit 21,5 miljoen kubieke
meter zand. Beide locaties blijken ware
paleontologische schatkamers! Tientallen
verzamelaars, echte citizen scientists,
zoeken geregeld op de stranden en vinden

Foto: Frans de Winter voor RMO

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. Wel
wordt er een bijdrage voor koffie en
thee gevraagd. Inloop is vanaf 19.30
uur, de lezingen beginnen om 20.00 uur.

er fraaie fossielen uit het Pleistoceen
(IJstijdvak).
Tijdens deze lezing staat origineel pale
ontologisch onderzoek aan de vondsten
centraal, maar is er uiteraard ook aandacht
voor het Pleistoceen, het vissen naar zoog
dierbotten met boomkorkotters, zandwin
ning uit de Noordzee en praktische tips
voor het zoeken.
Geconcludeerd mag worden dat Maas
vlakte 2 en de Zandmotor een enorme
schat aan fossielen en daarmee informatie

leveren, wat ons in staat stelt steeds maar
weer meer details te reconstrueren van het
diverse leven dat de afgelopen 2,6 miljoen
jaar de (toen meestal droog liggende)
Noordzeebodem bevolkt heeft. Van mam
moet tot reuzenalk…!
De GEA Kring Friesland bestaat dit jaar
vijftig jaar! 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.


UIT IN HUIS FESTIVAL
Zaterdag 3 september is de officiële opening van
het culturele seizoen in Leeuwarden en omstreken.
Allerlei culturele instellingen zetten deze dag de
deuren wijd open en lichten een tipje van de sluier
op van het programma voor het komende seizoen.
Het Natuurmuseum doet hier ook aan mee en zal
iets laten zien over de spannende T. rex expositie die

eraan zit te komen en het 100-jarig jubileum dat we
in 2023 vieren.
Bezoekers zijn de hele dag welkom tussen 10.00
en 17.00 uur en de entree is deze dag gratis (excl.
OnderWaterSafari). 


ZOMERVAKANTIE
In de zomervakantie is er veel te doen
in het Natuurmuseum. Van een interessante tentoonstelling tot de spetterende attractie De OnderWaterSafari.
Het Natuurmuseum is in de maanden
juli en augustus bovendien iedere dag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur, dus
ook op de maandagen.
In de tijdelijke tentoonstelling ‘Schatten
van Doggerland’ ontmoeten bezoekers
Neanderthalers en IJstijddieren. Voor kin
deren is er een ‘Ontdekblad’ ontwikkeld.
Door de vragen die daar zijn gesteld, wor
den kinderen aangezet tot nadenken over
onderwerpen in de expositie. Hoe weten
we bijvoorbeeld dat er in Doggerland
mensen woonden? Wat zou je liever zijn:
een geoloog of een paleontoloog?
En welk stenen werktuig zou jij het liefst
gebruiken en waarom? Daarnaast zijn er
ook opdrachten te doen, zoals een zoek
plaatje (welke twee spitsen zijn gelijk) en
welke pootafdruk hoort bij welk dier.
Het bezoek aan Doggerland is helemaal
af na het maken van een selfie met
Neanderthaler Krijn.
Wie benieuwd is naar het leven onder
water kan op OnderWaterSafari gaan,
toegankelijk voor bezoekers vanaf vier jaar.
Je neemt een duik onder de waterspiegel,
zonder natte voeten te krijgen. In een
speciaal voertuig maak je een reis van
het zoete water van sloot en plas naar

het zoute water van Werelderfgoed de
Waddenzee. Laat je meevoeren door de
stroom en ga op zoek naar de Big Five van
de onderwaterwereld van Nederland: de
otter, bever, meerval, zeehond en bruinvis!
(Wil je zeker zijn van een plek, boek dan
een ticket met tijdslot via de website).
Daarnaast zijn er nog drie verdiepingen
met vaste presentaties zoals de Walviszaal,
Het Reiskabinet van kapitein Severein, Ver
wonderland en Darwins Zolder. Dagelijks is
de preparateur aan het werk in het Open
Atelier. Hier kun je zien hoe hij dieren
opzet.

in gaten in de muur of op een hekwerk.
Vaak heeft de scène iets met de omgeving
te maken. Zo vind je mini-kinderen bij een
school, een mini-kok bij een restaurant
en mini-bouwvakkers bij een bouwvallige
muur. Wie goed zoekt kan ook bij het
Natuurmuseum een groepje vinden.
Tilma maakte hier de vijftigste scène die
bestaat uit Weeshuiskinderen en dieren.
De plattegrond met een wandeling langs
alle Miniature People is te koop bij de
balie van het museum.

In het museum is gratis thee, koffie en
limonade voor bezoekers. Wie zin heeft
in een lekkere lunch kan terecht bij grandBij het verlaten van het museum, kun je
café De Walrus, op steenworpafstand van
op zoek naar de Miniature People. Dit
het museum. Zij hebben voor museumbe
leuke project van kunstenaar Michel Tilma
zoekers een leuke aanbieding voor brood
bestaat uit meer dan vijftig groepjes minia jes en een pannenkoek. Kortingsbonnen
tuur poppetjes die overal in de binnenstad hiervoor zijn verkrijgbaar bij de balie.
te vinden zijn. Je ziet ze op richeltjes staan, 

BOSK kleurt nog tot en met 14 augustus steeds opnieuw een ander deel van
de binnenstad van Leeuwarden groen. Er lopen namelijk 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?



BOSK

WORD EEN BOSKPAC KER!
Wil je het BOSK eens op een actieve
manier beleven, schaf dan in het Na
tuurmuseum Fryslân een BOSKpack aan.
Hierin vind je allerlei spullen om zelf op
onderzoek uit te gaan. Je kunt bijvoor
beeld een boommeter maken en daarmee
bepalen hoe hoog de bomen van BOSK
zijn. Of speel BOSK-bingo en probeer alle
blaadjes, bloemen en beestjes te vinden
van de kaart. Bekijk de bomen ook eens
op andere manier; van heel dichtbij,
van onder af aan of juist achterstevo
ren. Een loep en spiegeltje helpen
je daarbij. Het BOSKpack blijft ook
na een bezoek aan het bos handig
en kan gebruikt worden als
kweekzak voor de bijgeleverde
boomzaadjes. Zo kun je thuis
aan de slag en een zwarte els
of ruwe berk kweken.

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 baliemedewerker Diny
Berkenpas.

Wat vind je leuk aan je werk?
Het contact met de bezoekers maakt elke
dag anders en bijzonder. Het is ontzettend
leuk om van de bezoekers te horen wat ze
van het Natuurmuseum vinden, wat ze is
opgevallen tijdens hun bezoek of waarom
ze teruggekomen zijn. Bezoekers helpen
Hoe ben je bij het NMF terecht gekomen? om het antwoord op hun vragen te vinden
Als kind was ik regelmatig te vinden in het is ook iets waar ik veel voldoening uit haal,
Natuurmuseum. Met mijn klasgenoten
niet alleen over het museum, maar ook
op de basisschool deed ik mee aan
over de stad Leeuwarden en omstreken.
schoolprogramma’s en wanneer één van
mijn vriendinnen jarig was, ging ik graag
Wat vind jij de mooiste tentoonstelling?
naar de kinderfeestjes in het museum. Op
Darwins Zolder is een vaste tentoonstelling
dit moment ben ik bezig met afstuderen,
in het museum waar ik graag rondkijk. Ik
ik volg de opleiding Diermanagement aan ben al mijn hele leven geïnteresseerd in
Hogeschool Van Hall Larenstein. Via deze
genetica; de evolutietheorie van Charles
opleiding ben ik na enkele jaren opnieuw
R. Darwin sluit daar natuurlijk mooi bij aan.
in aanraking gekomen met het museum.
Ik vind het fascinerend hoe mutaties in
Ik heb stage gelopen bij de educatie
DNA ervoor zorgen dat mensen, dieren
afdeling en ben daarna nog als vrijwilliger
en planten in verschillende delen van de
gebleven. Na mijn laatste stage bij een
wereld er zo anders uit kunnen zien of zelfs
ander bedrijf mocht ik als baliemedewerker functioneren.
terugkomen.
Wat betekent de natuur voor jou?
Vertel eens wat over je werk
De natuur geeft mij vooral veel ontspan
Als baliemedewerker mag ik de bezoekers ning. Wanneer ik vrij ben of op vakantie ga
verwelkomen, vertellen welke tentoonstel vind ik het belangrijk dat ik snel de natuur
lingen er te vinden zijn en ze vooral een
in kan trekken met mijn hond of familie
hele fijne dag wensen! Daarbij verkoop ik
en vrienden. Ik ga dan ook graag naar de
de producten uit onze museumwinkel en
Friese Waddeneilanden, met name op
werk ik samen met heel veel leuke vrijwil
Terschelling kan ik mij echt ontspannen en
ligers. Erg divers dus!
even lekker uitwaaien.

Wat zijn je hobby’s?
Ik heb een hele brede belangstelling, ik
kan bijna overal wel plezier in vinden. Zo
houd ik onder andere van het trainen met
honden en paarden, lees ik graag, foto
grafeer ik de natuur en dieren, spreek ik af
met vrienden om series en films te kijken,
doe ik aan krachttraining en nog een hele
hoop meer als de tijd het toe laat. 


WEEKEND VAN DE WETENSC HAP
De BOSKpack is gericht op families en te
koop in de museumwinkel van Natuurmu
seum Fryslân voor € 5,-.
Vergeet ook niet een kijkje te nemen in het
Weeshuisschooltje van het museum, ge
legen aan de achterzijde van het gebouw.
Hier is tijdens BOSK een open atelier
waar kunstenaars beeldend, poëtisch of
met film en fotografie bezig zijn. Buiten
in de grijze kijkdoos met de torren vindt u
‘kiekgaten’ waar u ook na sluitingstijd een
kijkje kunt nemen.
Na honderd dagen zal het wandelend bos
het centrum van Leeuwarden verlaten. De
bomen gaan dan op weg naar hun eind
bestemming. Verspreid over de stad en in
de omgeving van Leeuwarden vinden ze
verse aarde om te wortelen en te waken
over generaties die nog komen. Meer
informatie: www.arcadia.frl.

Weekend van de Wetenschap vindt dit
jaar plaats op 1 en 2 oktober. Speciaal
voor dit weekend werkt het museum
samen met dbieb en Fryslân Campus
van de Rijksuniversiteit Groningen. Er
worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd zoals een wetenschapsshow,
proefjes en workshops.
De activiteiten bij dbieb en de RUG
vinden plaats op zaterdag 1 oktober. Op
zondag 2 oktober is het Natuurmuseum
aan de beurt. Conservator Peter Koomen
vertelt over de T. rex die in oktober naar
Leeuwarden komt en kinderen kunnen
aan de slag met de activiteit ‘dig a dino’.
Het programma is tegen die tijd te vin
den op onze website.
OVER WEEKEND VAN DE
WETENSC HAP
Weekend van de Wetenschap is er om
iedereen, van jong tot oud, op een toe

gankelijke manier inzicht te geven in de
wereld van wetenschap en technologie.
Bezoekers krijgen tijdens Weekend van
de Wetenschap een unieke blik achter
de schermen bij organisaties en mogen
op plekken komen die normaal niet
zichtbaar zijn voor publiek. Ze ontmoeten
echte wetenschappers, zien restaurators
aan het werk in een museum en doen
proeven in laboratoria.
Weekend van de Wetenschap is geschikt
voor (bijna) alle leeftijden. Misschien iets
minder geschikt voor de allerkleinsten,
maar vanaf ongeveer 8 jaar kun je volop
zelf ontdekken wat de wonderbaarlijke
wereld van wetenschap en techniek al
lemaal te bieden heeft.
Meer info: www.weekendvandeweten
schap.nl



Knutsel een beschermende ketting
De eerste moderne mensen versierden hun waardevolle
bezittingen met mooie patronen. De jagervisserverzamelaars
die later in Doggerland leefden, maakten muziek en droegen
ook sieraden.
Beroemd zij n ook beeldjes in de vorm van vrouwen, dieren
en soms dierwezens. Soms werd zo’n kunstwerkje als hanger
gedragen, dat noemen we een amulet. Men geloofde dat
een amulet magische krachten had, bijvoorbeeld voor vrucht
baarheid of ter bescherming tegen het kwaad.

Maak je eigen Doggerland amulet met klei!

Benodigdheden:
⋗
⋗
⋗
⋗
⋗
⋗
⋗
⋗
⋗

Zelfhardende klei
Schort
Boetseerhoutjes (of saté prikker, vork en/of mes)
Kleiroller
Bekertje water
Koordje
Eventueel houten kralen of schelpen (optie)
Eventueel verf in aardetinten kleuren (optie)
Voor voorbeelden google: ‘amulet stone age’,
‘jewel stone age’ of ‘pendant stone age’

Bron: Rijksmuseum van Oudheden

Voor nog meer leuke voorbeelden en Doggerland KIDS ideeën
kun je een kĳkje nemen op onze Pinterest pagina, scan de code of kĳk op:

:
pinterest.com/natuurmuseumfryslan

NIEUWS VAN DE
PADDENSTOELEN
WERKGROEP FRIESLAND

JOIN THE CREW!
Een prijswinnend museum, een monumentaal gebouw, verrassende tentoonstellingen en activiteiten én een leuk
team, dat is het Natuurmuseum Fryslân.
In het Natuurmuseum werkt een grote
pool van vrijwilligers. Regelmatig zijn we
op zoek naar nieuwe collega’s voor de
balie, de OnderWaterSafari, taxidermie en
educatie.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op
met Glynis van Leijen, tel. 058 2332244 of
gvanleijen@natuurmuseumfryslan.nl.
Er is sprake van een vrijwilligersvergoeding volgens de regels van
de Belastingdienst.

In augustus en september organiseert
de Paddenstoelen Werkgroep Friesland
enkele excursies in Friesland. Verder
houdt de werkgroep in beide maanden
een bijeenkomst om paddenstoelen
microscopisch te determineren. Datums
en locaties worden op de website van de
werkgroep vermeld.




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.padden
stoeleninfriesland.nl. 

15 OK TOBER 2022 T/M 3 SEPTEMBER 2023

VERHEUG JE VAST
OP T. REX IN TOWN
Het Natuurmuseum Fryslân heeft een
bijzondere expositie gepland: T. rex in
Town. Deze zal in Leeuwarden te zien
zijn van 15 oktober 2022 t/m 3 september 2023.
Het Natuurmuseum heeft in de afge
lopen jaren een traditie opgebouwd van
spraakmakende en druk bezochte dinotentoonstellingen. Drie keer organiseerde
het museum een expositie rond dit onder
werp: in 2007 Jurassic Leeuwarden I
over de Brachiosaurus, in 2011 Jurassic
Leeuwarden II over allerlei dino’s zoals
Sauropoden, Theropoden en Stegosauriërs
en in 2014 Jurassic Leeuwarden III It’s
T. rex time, waarin een compleet beeld
werd geschetst van de Tyrannosaurus rex.
Het wordt hoog tijd voor een nieuwe dinotentoonstelling en daarom presenteren we
hier met trots T. rex in Town. Bij Jurassic
III stond het leven van de T. rex centraal:
van ei tot uitsterven. In deze expositie
gaan we een stap verder. Nadat de T. rex
uitgestorven is, zijn de botten verdwenen
onder lagen zand en gesteente, om pas
miljoenen jaren later weer teruggevonden
te worden. Het opgraven van de botten is
echter niet het einde van het verhaal:
het vormt het begin van een span
nende ontdekkingstocht.
Tussen het op
graven van de
botten en het
tentoonstellen
van het skelet
zitten namelijk
jaren van
onderzoek.
Weten
schap
pers bestuderen

botje voor botje en kunnen op deze
manier heel wat over het dier te weten
komen. In T. rex in Town worden bezoe
kers, groot en klein, meegenomen in dit
fascinerende proces. Voor deze expositie
komt een wetenschappelijk model van een
T. rex skelet naar Leeuwarden. Bezoekers
gaan als echte wetenschappers onderzoek
doen naar dit skelet en verdiepen zich al
doende in het leven van deze beruchte
roofdinosauriër.
T. rex in Town is een samenwerking met
Naturalis Biodiversity Center in Leiden.
Onder veel media aandacht en belangstel
ling van het publiek hebben zij de T. rex,
die de naam Trix kreeg, opgegraven in
de Amerikaanse staat Montana en naar
Nederland gehaald. Daar wordt het
skelet permanent tentoongesteld in hun
dino-zaal. Naturalis heeft rond Trix een
reizende expositie gemaakt waarin een
wetenschappelijk model (een 3D-print van
hoge wetenschappelijke kwaliteit) van de
T. rex centraal staat. Zo kan iedereen ken
nis maken met de ‘Koning van het Krijt’.
Er is een bijzondere link tussen Trix
en Fryslân: het is namelijk de uit
Sneek afkomstige paleontoloog
Anne Schulp die de leiding had
over de opgraving van de dino
in de Verenigde Staten. Veel
kinderen dromen ervan om
later paleontoloog te wor
den. Anne Schulp is het be
wijs dat je je dromen moet
koesteren, sterker nog: ze
kunnen uitkomen! Anne
Schulp zal dan ook
nauw betrokken zijn bij
de tentoonstelling in
het Natuurmuseum
Fryslân.
\

Gewoon ijsvingertje (© Sjoerd Greydanus)

AGENDA
•
•
•
•

t/m 14 augustus: Word een BOSKpacker
t/m 4 september: Schatten van Doggerland
3 september: Uit in Huis festival
21 september: GEA-lezing ‘Van mammoet tot
reuzenalk’
• 1 en 2 oktober: Weekend van de Wetenschap
Verwacht
• 14 oktober: Coole Kidsnacht
(17.00 tot 21.00 uur)
• 15 oktober t/m 3 september:T. rex in Town

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

De Nieuwsbrief is een uitgave van het Natuur
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