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VOORWOORD 
 
De Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC) verbindt 12 musea met een 
natuurhistorische collectie, van Leeuwarden tot Maastricht en van Leiden tot Enschede. De SNNC is in 
2010 opgericht om het belang van de collecties te behartigen. In de afgelopen jaren is de aandacht 
verbreed naar presentaties, educatie en online verbinding. De samenwerking in de natuurhistorische 
sector is inmiddels vanzelfsprekend geworden en dat wordt gezien en gewaardeerd, als we kijken naar 
de steun die we steeds weer mogen ontvangen van de diverse fondsen in Nederland voor onze 
projecten. 
 
Een van de gezichtsbepalende projecten is Leren Doe Je Samen. Het idee erachter is dat de leden 
samen werken aan de kwaliteit van de museumeducatie door middel van trainingen, bijeenkomsten en 
intervisie-momenten, en die werden ook in 2019 weer druk bezocht.  
 
De SNNC werd partner in DiSSCo, een ambitieus Europees samenwerkingsproject voor het digitaal 
ontsluiten van natuurhistorische collecties. Dat biedt grote vergezichten voor online ‘collection based’ 
wetenschappelijk onderzoek.  
 
In 2019 werd hard gewerkt aan de realisatie en fondswerving voor het monumentale boek 
‘Natuurschatten – Natuurhistorische collecties in Nederlandse musea’ van Fred de Ruiter. Het boek zal 
in 2020 bij Uitgeverij Matrijs verschijnen.  
 
2019 was ook een goed jaar voor de individuele musea met mooie tentoonstellingen, hoge 
bezoekersaantallen en als klap op de vuurpijl de spectaculaire heropening van Museum Naturalis in 
Leiden. 
 
De natuurhistorische sector bloeit en groeit en de SNNC zorgt dat we van elkaar blijven leren en elkaar 
blijven stimuleren, nu en in de toekomst. 
 
Paul Voogt, voorzitter 
 
 
LEDEN, DAGELIJKS BESTUUR en ONDERSTEUNING 
 
De volgende natuurmusea en musea met een natuurhistorisch collectie participeren in de SNNC (in 
2019 waren er geen wijzigingen): 
 
De Museumfabriek (Enschede), Ecomare (Texel), Museon (Den Haag), Museum De Bastei (Nijmegen), 
Natura Docet Wonderryck Twente (Denekamp), Naturalis (Leiden), Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam, Natuurhistorisch Museum Maastricht, Natuurmuseum Brabant (Tilburg), Natuurmuseum 
Fryslân (Leeuwarden), Teylers Museum (Haarlem), Universiteitsmuseum Utrecht. 
 
In 2019 vonden wijzigingen plaats in de samenstelling en functies van het dagelijks bestuur. Marie 
Christine van der Sman (Museon) ging met pensioen, trad af en werd per 16 januari opgevolgd door 
Kees Moeliker (Natuurhistorisch Museum Rotterdam). Paul Voogt (Universiteitsmuseum Utrecht) werd 
op 18 september voor een tweede termijn benoemd, als voorzitter. Zodoende was de 
bestuurssamenstelling aan het einde van het verslagjaar. 
 
Paul Voogt (voorzitter) 
Edwin van Huis (penningmeester) 
Kees Moeliker (secretaris) 
 
Lieke Dekker werd part-time aangesteld als coördinator van het project ‘Leren doe je samen’. 
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PROJECTEN 
 
Leren doe je Samen 2019 
Onze educatieve samenwerking ‘Leren doe je Samen’ is in 2019 als duurzame samenwerking 
doorgegaan. Het doel van Leren doe je Samen is om samen de kwaliteit van onze museumeducatie te 
vergroten, door o.a. het organiseren van trainingsdagen en inspiratiebijeenkomsten. De groep SNNC-
educatoren organiseerde in 2019 twee trainingsdagen en vijf bijeenkomsten met de kerngroep.  
Daarnaast stond de maand mei opnieuw in het teken van het meekijken met educatieprogramma’s in 
andere musea. In september 2019 begon Lieke Dekker (Universiteitsmuseum Utrecht) als nieuwe 
coördinator van Leren doe je Samen.  
 
Trainingsdagen - Tijdens de trainingsdag voor educatief ontwikkelaars op 13 mei 2019 in het 
Universiteitsmuseum Utrecht namen 40 ontwikkelaars deel aan het workshop- en lezingenprogramma 
met als thema ‘het jonge kind’. De dag werd afgesloten met een inspiratiebezoek aan het toen pas 
vernieuwde Nijntjemuseum in Utrecht. Een klein halfjaar later, op maandag 28 oktober 2019, vond de 
trainingsdag voor uitvoerders plaats in het toen pas geopende Naturalis. Maar liefst 150 educatief 
begeleiders, rondleiders, vrijwilligers en andere mensen die normaal gesproken op de museumvloer 
staan, namen deel aan workshops en lezingen rondom het thema ‘Nieuw’. Niet eerder was er zo’n grote 
opkomst bij een Leren doe je Samen-trainingsdag. Naast 125 educatief medewerkers van SNNC-
musea, deden ook 17 VSC-leden en 8 collega’s van Vlaamse musea mee. Deelnemers waren positief 
over de inhoud en sfeer van de trainingsdag: “Een inhoudelijke dag, met veel positieve contacten en een 
energieke sfeer. Leuk!” 
 

 
 
Maand van het meekijken - In de maand van het meekijken konden de educatief medewerkers van 28 
SNNC- en VSC-musea meekijken bij elkaars educatieprogramma’s. Na afloop van het programma 
spraken zij de programma’s vaak nog kort met elkaar door, en wisselden ze tips en ervaringen uit. 
 
Bijeenkomsten - Naast deze grotere activiteiten zag de kerngroep van Leren doe je Samen (+- 20 
educatoren) elkaar in 2019 vijf keer. Tijdens bijeenkomsten in de Bastei, Natuurmuseum Fryslan, Hortus 
Leiden, Natura Docet Wonderryck Twente en het Museon, deelden zij kennis en ervaringen en keken ze 
mee naar elkaars tentoonstellingen en programma’s. Deze wat kleinschaligere bijeenkomsten, met een 
relatief kleine groep educatoren die elkaar goed kent, is ook in 2019 heel waardevol gebleken. 
 
Natuuurschatten – natuurhistorische collecties in Nederlandse musea 
Dit boekproject brengt de geschiedenis van de Nederlandse natuurhistorische museumsector voor het 
eerst in samenhang in kaart. Fred de Ruiter – liefhebber en kenner van natuurmusea – werkte meer dan 
tien jaar aan een uitgebreid manuscript. De SSNC heeft zich ingespannen om het niet in een la te laten 
verdwijnen maar het professioneel uit te geven. Hiervoor is in het verslagjaar, in samenwerking met 
Uitgeverij Matrijs, fondsenwerving gestart. Het Prins Bernhard Cultuurfonds en De Frans Mortelmans 
Stichting stelden een mooi startkapitaal ter beschikking zodat dit project doorgang kon vinden.  
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HET JAAR 2019 IN DE SNNC-MUSEA 
 
Museum De Bastei (52.000 bezoekers) 
Voor De Bastei was 2019 het eerste jaar dat het museum het volledige kalenderjaar open was. Met ruim 
52.000 bezoekers ligt dit nieuwe museum voor natuur en cultuurhistorie meteen goed op koers. De 
Bastei bracht in 2019 een omvangrijk programma van tentoonstellingen, lezingen, workshops, excursies 
en speciale projecten voor het onderwijs. Kenmerkend voor de aanpak van De Bastei in 2019 was het 
tentoonstellingsproject ‘Waal Onder - duik in de verborgen onderwaterwereld van vissen!' dat op 14 
september 2019 van start ging. Het was een sfeervolle, 
interactieve familietentoonstelling over het onderwaterleven in 
de rivier. Waar er in de rivier enkele decennia geleden door 
zoutlozingen en milieurampen als de Sandoz-affaire 
nauwelijks nog leven mogelijk was, blijkt het leven in de Waal 
nu weer gevarieerder en rijker dan verwacht: 'Waal Onder' 
toonde maar liefst 40 inheemse vissoorten, waaronder 12 
trekvissen. Met een 3D-VR-beleving konden bezoekers zelf 
ervaren hoe het is om als trekvis door rivier naar zee te 
zwemmen.  
 
De Bastei werkte in dit project samen met partners uit de grensoverschrijdende Groen-Blauwe-Rijn-
Alliantie waar het museum sinds 2018 deel van uitmaakt (zie ook: www.gbra.eu). 
 
Natuurhistorisch Museum Maastricht (36.171 bezoekers) 
De expositie ‘WALVIS – vindplaats: Maastricht’ was in 2019 dé eye-catcher van het museum. Niet 
alleen voor het publiek een zeer bijzondere paleontologie expositie maar ook omdat het onderwerp 
maker en paleontoloog John Jagt dwong om ‘out-of-the-box’ te denken. In deze expositie werd er 
samengewerkt met een nieuwe projectleider en een ‘nieuw’ team van vormgevers. Dat bleek een mooi 
leerproces. Het ontwerp van de expo was ‘af’ – je liep als het ware een walvisskelet in, waarin tussen de 
ribben het verhaal van de walvis, in drie grote componenten, was gevat. We kregen heel veel 
complimenten, ook voor het bijbehorende, tweetalige boekje met dezelfde titel als de expo. 
Hoofdrolspelers in deze expositie waren de, al eind jaren zeventig van de vorige eeuw, gevonden ribben 
en wervels van een vroege, ca. 35-miljoen-jaar-oude walvis 
(archaeoceet). Wat een aandacht voor een beest dat niet 
eens uit het Krijt stamt!  
 
Op Krijtgebied waren er twee wetenschappelijke 
hoogtepunten: een artikel in Palaeontology over wat er met 
zeeslakken is gebeurd over de Krijt/Paleogeengrens (K/Pg; 
de inslag van de Chicxulub meteoriet) in het Maastrichtse en 
een ander, rijk geïllustreerd stuk (in Vita Malacologica) over 
fossiele inktvissen uit het Noordzeebekken van de laatste 85 
miljoen jaar. 
 
Universiteitsmuseum Utrecht (65.907 bezoekers) 
Het Universiteitsmuseum Utrecht gaat vernieuwen en nu echt! Na een valse start begin 2018, is er eind 
2019 eindelijk groen licht gekomen voor de verbouwing en herinrichting van het museum. Er komt meer 
ruimte voor de snel groeiende bezoekersaantallen en alle presentaties worden vernieuwd, volgens een 
geheel nieuw concept. Het Universiteitsmuseum verandert van een wetenschapsmuseum in een 
onderzoeksmuseum, waar niet het resultaat van wetenschap, maar het wetenschappelijk proces 
centraal staat. Waar je wordt geïnspireerd tot het stellen van vragen over jezelf en de wereld om je 
heen. Waar je leert antwoorden te zoeken en deze op waarde te schatten. En waar je als bezoeker zelf 
een onderzoeker wordt. 
 
Wetenschapswerkplaatsen door het hele museum heen nodigen uit om zelf aan de slag te gaan. En 
onderzoekers worden het museum binnen gehaald om het publiek te betrekken bij citizen science. In 
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iedere zaal staat een thema centraal en een aspect van wetenschap. Zo zal de natuurhistorische 
collectie worden gebruikt om de bezoeker te leren kijken en vergelijken in de zaal Mens & Dier. Het 
museum sluit in het voorjaar van 2020 en zal twee jaar later heropenen. Het museum blijft zichtbaar, 
door programmering elders in de stad Utrecht, door museumeducatie op school en door het museum 
online op www.umu.nl 
 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam (68.000 bezoekers) 
Er waren tien wisseltentoonstellingen, waaronder ‘Schelpenpracht’, ‘Groei’ en ‘Stadsnatuur onder de 
loep’. Met het Erasmus MC werd een zeer actuele expositie gemaakt over de vaccinatiediscussie, en 
met Natuurmonumenten een tentoonstelling over het nut, de noodzaak en de schoonheid van wilde 
bloemen in de stad en op het platteland. Samen met 24 extra publieksactiviteiten, uiteenlopend van de 
jaarlijkse Hoboken Lecture, een workshop ‘Wilde bloemen illustreren’ tot ‘Fuck de IJsbeer’ - een 
theatrale avond over uitsterven, was er het hele jaar veel te doen voor diverse doelgroepen. 
 
De vaste tentoonstellingen werden 
aangevuld: het skelet van olifant Ramon 
met een originele en perfect ingedroogde 
drol uit 1974 en ‘Opgeraapt Opgevist 
Uitgehakt’ met unieke 135 miljoen jaar oude 
schelpen, zee-egels en kreeften uit de 
Overijsselse Staringgroeve. De IJs-ijsvogel 
uit de tentoonstelling ‘Dode dieren met een 
verhaal’ bleek een onuitputtelijke bron van 
publiciteit. Dat gold ook voor de fossielen uit 
de tentoonstelling ‘Zeeuwse Oerwalvissen’: 
in 2019 werden er twee beschreven als 
nieuwe soort voor de wetenschap.  
 
Achter de schermen werden er in de collectie grote stappen gemaakt met de digitale registratie, vooral 
bij de insecten. Hierdoor steeg de registratiegraad tot 85% van de totale collectie van circa 373.000.  
 
Ecomare (271.765 bezoekers) 
In 2019 gingen bij Ecomare veel 
inspanningen naar het voorbereiden van de 
nieuwe grote tentoonstelling ‘Wonderlijk Wad’ 
die in het voorjaar van 2020 is geopend. 
Deze tentoonstelling heeft een zeer duidelijke 
educatieve laag gekregen. Het team heeft 
gewerkt aan de inhoud, aan interactieve 
spellen en diverse educatieve 
overdrachtsvormen. Binnen het project 
Science Encounters Art is bij Ecomare de 
tijdelijke tentoonstelling ‘Biofilm’ gerealiseerd. 
In deze tentoonstelling stond de schoonheid 
van de micro-organismen in het wad centraal, 
en de essentiële rol van deze organismen 
voor al het leven op het wad. 
 
De activiteiten in het museum bestaan uit de 
strandvondstenkar, het zeelaboratorium, bottenshow en een walvispraatje of walviskist. De suppoosten 
verzorgden in 2019 in totaal 651 museumactiviteiten. De conservatoren verzorgden in 2019 diverse 
goed bezochte snijsessies. Hierin werden verschillende diersoorten ontleed, waaronder twee bijzondere 
vondsten: een maanvis en een vos die op het eiland was gevonden. De dierverzorgers gaven circa 
1.800 zeehond-, bruinvis- en aquariumpresentaties, verzorgden rondleidingen achter de schermen en 
een aantal uitzetacties. Op 24 juli vond de Walvisdag plaats, met vele extra activiteiten. 

http://www.umu.nl/
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De zeehondenopvang had een bijzondere gast: een albinozeehond. Deze is na een moeizame start 
goed hersteld en begin 2020 met zender weer uitgezet. De vaste groep zeehonden is uitgebreid met 
drie gewone zeehonden, overgekomen vanuit de dierentuin in Odense. Twee oudere dieren overleden.  
 
In 2019 is gewerkt aan het registreren van de schelpencollectie van Piet de Wolf. Begin 2019 ontving 
Ecomare hiervan een tweede gedeelte. Met deze fraaie toevoeging is het aantal collectiestukken met 
enkele duizenden toegenomen. In juli 2019 spoelde op het strand van Texel een dode dwergvinvis aan. 
Een bijzonder exemplaar, omdat het dier een vergroeiing (scoliose) van de wervelkolom had. Het skelet 
is toegevoegd aan de collectie van Ecomare. Nadat het is geprepareerd hopen we het in de toekomst te 
kunnen tentoonstellen. 
 
De Museumfabriek (50.000 bezoekers) 
In 2019 ontving De Museumfabriek bijna 50.000 bezoekers, en er werden - samen met het 
Rijksmuseum Twente - nog eens 30.000 leerlingen bediend. De chronologisch opgezette vaste 
presentatie van Museum Twentsewelle werd verwijderd en vervangen door een aantal 
"Wunderkammer", thematisch ingerichte kabinetten. Overal worden de natuurhistorische collecties 
ingezet, bij enkele zeer nadrukkelijk ("kevers", "nacht"). 
 
Vanaf de herfstvakantie tot en met de kerstvakantie werd het eerste optische Zeiss-planetarium 
gedemonstreerd, een bruikleen van het Museon, ooit verwoest door een brand en gerestaureerd door 
vrijwilligers uit Gronau en Enschede. Hiervoor werd in het museum een koepel met diameter van 10 
meter gebouwd in het museum. In 2019 mochten we twee grote schenkingen ontvangen op 
natuurhistorisch gebied. Circa 3.500 fossielen uit de steengroeve van Winterswijk en ruim 10.000 kevers 
uit Noord-West Europa. 
 
Teylers Museum (136.738 bezoekers) 
2019 behoort voor Teylers Museum tot de top 5 van best bezochte jaren. Sinds de opening in 1784 
heeft het museum kunst en wetenschap onder een dak en programmeert het navenant breed. Op 
natuurhistorisch gebied trok de tentoonstelling ‘200 soorten groen’ over de 19de-eeuwse botanische 
kunst van de gebroeders Bauer veel publiek. Daarnaast was er ‘Een ode aan de Nederlandse vlinder’ in 
samenwerking met Naturalis, een tentoonstelling waarin Sepp’s bijzondere vlindermanuscripten van 
beide instellingen werden getoond en de schoonheid en kwetsbaarheid van Nederlandse vlinders 
centraal stond.  
 
In de zomermaanden trad Teylers Museum toe tot het landelijke Canonnetwerk met de Ovale Zaal, de 
elektriseermachine, het mosasaurusfossiel uit 1766 en het topje van de Mont Blanc en werd met de 
boekententoonstelling Kunstvormen der natuur de 100ste sterfdag van Ernst Haeckel herdacht.  
 
In 2019 ging de restauratie van de historische fossielenzalen van start. De zaal is zoveel mogelijk 
teruggebracht in originele kleurstelling en het houtwerk van de vitrines kreeg een grondige opknapbeurt. 
Het interieur van de vitrines en inhoudelijke renovatie van deze zalen wordt naar verwachting in 2021 
afgerond. In 2019 kon Teylers Museum met hulp van het Vriendenfonds en BankGiro Loterij een unieke 
aanwinst doen: twee grote gouaches uit 1856 van een Megatherium cuvieri en Ichtyosaurus 
chiroparamecostinus, die ooit het geologische museum van de aartshertog van Oostenrijk sierden. Het 
zijn zeer vroege verbeeldingen van prehistorisch leven, die in 2020 en na een grondige restauratie 
worden getoond aan het publiek. 
 
Natura Docet Wonderryck Twente (21.308 bezoekers) 
Voor Natura Docet, sinds 1911 grondlegger van de natuurbescherming en natuureducatie in Overijssel, 
was 2019 een bijzonder jaar. De waardering van bezoekers was onverminderd positief: 8,8 bij 
Museumkids en een algehele waardering van 4,7 op een schaal van 5. Ondanks een toename van 
activiteiten bereikte het museum 21.308 bezoekers; minder dan verwacht. Niettemin was 2019 een 
actief jaar. Er werden 83 groepen ontvangen, waarvan 25 in een Erfgoed op Locatie programma. In 
“Onvergetelijk Natura Docet” deden 47 groepen mee, 30 daarvan werden op locatie bezocht.  
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Begin 2019 was er nog de ‘Wilde Bijen Tentoonstelling’ van Nederland Zoemt, een samenwerking met 
elf natuurmusea. In de expositie ‘Purity of Silk’ waren levende zijderupsen te zien, die een blouse op 
een speciaal geraamte weefden. De expositie ‘Buitengewone Beesten’ werd opnieuw gepositioneerd als 
onderdeel van de vaste opstelling. Aan het eind van 2019 vertrok directeur Esther Bánki; zij kreeg en 
greep een kans om een mooie vervolgstap in haar carrière te maken. Eind 2019 werd een nieuw 
koersdocument opgesteld. Daarmee is de basis gelegd voor een toekomstbestendig museum 
 
Natuurmuseum Brabant (88.353 bezoekers) 
Een succesvol jaar met een uitgebreid programma, zowel in het 
museum, als daarbuiten. Er waren vier tijdelijke tentoonstellingen 
alsook toevoegingen en opfrisbeurten voor de semipermanente 
opstellingen BOS, Jouw Brabant, mijn Brabant en De ware Wolf. De 
nieuwe interactieve tentoonstelling Vreemde vogels, die dino’s over 
de evolutie van dinosauriërs tot vogels, de Comedy Wildlife 
Photography Awards en de viering in het voorjaar van de 30e 
verjaardag van Max Velthuijs’ creatie Kikker in Kikker is hier! waren 
hoogtepunten.  
 
In de museumtuin zijn de diverse grindvlakken verwijderd en 
vervangen door beplanting met bijenvriendelijke vaste planten. 
Buiten het museum is onze eerste buitenschoolse ‘Natuur om de Hoek’ club van start gegaan met veel 
enthousiasme onder de jeugdige deelnemers, die de natuur in hun eigen wijk aan het ontdekken zijn.  
 
Het museum heeft zich aan het begin van het jaar aangesloten bij het DiSSCo consortium en is 
stapsgewijs begonnen met het online beschikbaar stellen van collectiedata via NLBif. Verder is er hard 
gewerkt aan het digitaal registeren van de deelcollecties en het in de collectie opnemen van diverse 
aanwinsten. Er zijn ook voorbereidingen getroffen voor het verhuizen, begin 2020, van de mineralen, 
gesteenten en herbarium collecties naar een nieuw inpandig depot. 
 
Museon (186.650 bezoekers) 
In 2019 heeft het Museon 186.650 bezoekers ontvangen, waaronder bijna 35.000 leerlingen in het 
primair en voortgezet onderwijs. Dit jaar waren er twee grote wisseltentoonstellingen ‘Reizen in de 
Ruimte, op weg naar een nieuwe aarde’ (tot september) en ‘Ötzi – onderzoek de mysterieuze 
ijsmummie’ (vanaf oktober) die konden rekenen op goede belangstelling van onze kerndoelgroep 
gezinnen met kinderen. We zijn trots op het feit dat we licentiehouder zijn van National Geographic. In 
2019 zijn twee indrukwekkende fototentoonstellingen georganiseerd: ‘The art of Wildlife Photography’ en 
‘Colors of the World’. Met Natuurfotografie Magazine en PiXFACTORY organiseren wij jaarlijks een 
tentoonstelling gebaseerd op de winnende foto’s van de natuurfotografieprijs De Groene Camera .  
 
Het aantal objecten dat via de website van het Museon te raadplegen is, steeg in 2019 met 1873 
objecten naar een totaal aantal van 86.576. De collectie is ook toegankelijk via de websites van de 
Collectie Nederland en Europeana en via specialistische websites. De collectie groeide in 2019 door 
diverse schenkingen met in totaal 285 objecten. In totaal zijn er in 2019 290 objecten in bruikleen 
gegaan, zowel naar binnen- als buitenland 
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Naturalis (282.000 bezoekers in vier maanden) 
Het hoogtepunt van 2019 was voor Naturalis uiteraard de opening van het nieuwe instituut. De opening 
op 29 augustus was de ‘grande finale’ van het fusie- en vernieuwingstraject dat Naturalis de afgelopen 
10 jaar heeft getransformeerd in een instituut van ander, hoger niveau, zowel qua museum, 
collectiebeheer als wetenschappelijk instituut.  
 
Vanaf 31 augustus 2019 waren bezoekers weer 
welkom en ze kwamen in groten getale. Vanaf de 
opening ontvingen we in 4 maanden 282.000 
bezoekers. Dubbel zoveel als beraamd. Het 
nieuwe museum bestaat uit 9 zalen, 3 
workshopruimtes en de Live-Science zaal die 
voor iedereen gratis te bezoeken is. Voor families 
en scholen is er een volledig nieuw aanbod aan 
begeleide activiteiten ontwikkeld. De gemiddelde 
bezoekduur is sterk gestegen ten opzichte van 
het oude museum.  
 
In lijn hiermee is in 2019 de verhuizing van zowel de collecties als de medewerkers uitgevoerd en 
afgerond. Daarvoor zijn de nieuwe depots en labs ingericht en in gebruik genomen. Alle voor de 
tentoonstelling geprepareerde en gerestaureerde collectie is zichtbaar in het nieuwe museum. Deze 
objecten zijn in 2019 ook allemaal geregistreerd en gefotografeerd en de verhalen zijn vastgelegd. Voor 
de presentatie van deze informatie in het museum is een app ontwikkeld, die de museumbezoeker 
meeneemt door de tentoongestelde collectie en de achtergrondverhalen presenteert.  
 
Buiten de muren van Naturalis richtten we ons op jonge mensen die minder toegang hebben tot natuur, 
onder de noemer Natuur om de Hoek. In dit project geven we kinderen de kans om “op natuur te zitten”, 
waarbij deelnemers binnen en buiten schooltijd op onderzoek uitgaan en de eigen buurt kunnen 
vergroenen. Dit gebeurt onder meer in de Leidse focuswijk de Kooi en Tilburg. 
 
Tenslotte hebben we in 2019 hebben samen met andere instituten een plan ontwikkeld voor een 
samenhangende wetenschappelijke infrastructuur waarmee we razendsnel soorten kunnen identificeren 
en monitoren in de natuur, door in te zetten op een combinatie van waarnemingen, genetische 
identificatie, kunstmatige intelligentie en intensief gebruik van biodiversiteitsinformatie 
 
Natuurmuseum Fryslân (51.973 bezoekers) 
In 2019 waren er in het Natuurmuseum Fryslân verschillende tijdelijke tentoonstellingen te zien. Een 
groot deel van het jaar stond in het teken van Swim Fish Swim, een expositie over vismigratie. De 
tentoonstelling rond het Nederlands Kampioenschap Prepareren trok traditiegetrouw veel bezoek en 
media belangstelling. Verder waren er kunst gerelateerde 
tentoonstellingen: BLOCBIRDS, waarbij vogelkleuren en 
patronen weergegeven waren in geometrische prenten, 
Meesteres & Moeder met werk van de Hollandse 
Aquarellistenkring en de Noorderlicht Fotomanifestatie The 
Collective Landscape. 
 
Belangrijk was ook de re-opening van De 
OnderWaterSafari, een educatieve attractie waarbij 
bezoekers in een voertuig de onderwaterwereld van 
Nederland verkennen. Er waren nieuwe samenwerkingen 
met festivals als Oerol en Explore the North, en het 
Natuurmuseum Fryslân was voor het zesde jaar op rij 
uitgeroepen tot nummer 1 Kidsproof museum van Fryslân. 
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FINANCIEN 
 

Voor de financiën van de SNNC wordt verwerzen naar de separate Jaarrekening 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC) 
Postbus 9517, 2300 RA  Leiden 

www.natuurmusea.nl 


