Natuurmuseum Rotterdam
L. man in 't Veld *)
HISTORIE
Na de oprichting in 1927 als Natuurhistorisch
Museum Rotterdam heeft dit museum turbulente
omzwervingen door Rotterdam gemaakt. Zo
vond het museum onderdak in een pand aan de
Mathenesserlaan tegenover Museum Boymansvan Beuningen en aan de Kastanjelaan in de wijk
Schiebroek. In Diergaarde Büjdorp, de voorlaat
ste lokatie, werd het museum op 5 mei 1987
getroffen door een brand waarbij een deel van
de collectie verloren ging. Al voor de brand was
na overleg met de gemeente Rotterdam een
nieuwe lokatie beschikbaar gekomen: Villa Dijkzicht in het Museumpark aan de West-Zeedijk,
voorheen het buiten van de familie Hoboken en
het onderkomen van de Volksuniversiteit.
In juni 1988 opende het Natuurmuseum Rotter
dam - met een nieuwe naam en een nieuw
gezicht - zijn deuren weer voor het publiek.
HUIDIGE SITUATIE
De begane grond van dit monumentale pand is
gerenoveerd zodat nu beschikt wordt over een
tentoonstellingszaal, een aula en een 'groene'
winkel. Voorts is de tweede verdieping voorzien
van een nieuw verhoogd dak waardoor ca. 300
m2 ruimte werd gecreëerd voor opslag van een
deel van de collecties. Deze collectieruimtes zijn
niet toegankelijk voor publiek.

neralen, fossiele en recente schelpen, gedroog
de planten en talloze organismen op alcohol.
Deze verzamelingen zullen deels verwerkt wor
den in de in ontwikkeling zijnde vaste exposities.
Gezien de reeds genoemde turbulente omzwer
vingen van het museum is de huidige huisves
ting van de collecties een grote verbetering.
Een zeer groot deel van de schelpencollectie
van het museum werd reeds verzameld in de
18e eeuw en is derhalve van grote natuurhistori
sche waarde. Zo bezit het museum het holotype
van Pleurotomaria rumphii, compleet met de ori
ginele beschrijving van de heer Schepman.
Deze Pleurotomaria bevond zich oorspronkelijk
in de collectie van de Rotterdamse Diergaarde.
Deze colectie, grotendeels afkomstig van de Molukken, werd in 1879 door de heer M.M. Schep
man bewerkt, waarbij de schelp werd aangetrof
fen. Daar het hier een onbekende soort betrof
noemde hij de chelp Pleurotomaria rumphii, naar
G.E. Rumphius. In 1939 werd de gehele collec
tie. en dus ook de Pleurotomaria, aan het Natuur
historisch Museum geschonken.

COLLECTIE
Het Natuurmuseum bezit een omvangrijke we
tenschappelijke collectie die bestaat uit opge
zette zoogdieren en vogels, skeletten, fossiele
botten, vlinders, kevers en andere insekten, mi
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Villa Dijkzicht, waarin thans het Natuurmuseum
Rotterdam is gevestigd.
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Schelp en dier van een vertegenwoordiger van de familie Pleurotomariidae.
Tekening Leo Man in 't Veld.

AANBOD VOOR HET PUBLIEK
In de hal van het museum prijkt een complete
schedel van een mammoet tegen de achter
grond van een levensgrote wandschildering van
een ijstijdlandschap. Daarnaast is er een regel
matig aanbod van wisseltentoonstellingen.

Het Natuurmuseum Rotterdam wil daarin een
modern, eigentijds natuurmuseum zijn; een na
tuurlijke aanvulling op zijn prestigieuze buren
Museum Boymans-van Beuningen, het Architec
tuurinstituut en de Kunsthal.

NABIJE TOEKOMST
Plannen voor uitbreiding van het natuurmuseum
zijn in de eindfase. De nieuwbouw aan de noordgevel zal plaats bieden aan kantoren, werkplaat
sen, (semi)permanente tentoonstellingsruimten,
een auditorium en het groots opgezette informa
tiecentrum buitenstedelijke recreatie Groen Ver
toon.
in zijn antieke pand 'VILLA DUKZIGT" is het Na
tuurmuseum Rotterdam een onderdeel van het
vernieuwde Museumpark.

WAAR?
Natuurmuseum Rotterdam ligt in het hartje van
Rotterdam in het Museumpark aan de Westzeedijk 345. Goed bereikbaar met het openbaar
vervoer: tram 5 (halte Scheepstimmermanlaan),
tram 4, (halte Dijkzigt) en metro (station Leuvehaven of Eendrachtsplein).
Openingstijden: dinsdag-vrijdag 10.00 - 17.00
uur, zondag 13.00 - 17.00 uur, maandag en
zaterdag gesloten. Toegang gratis.
Tel. 0 1 0 - 4 36 42 22
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