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Colofon 

Het collectieplan werd geschreven door de collectiecommissie van Natuurmuseum Nijmegen en deze draagt ook de 

verantwoordelijkheid voor de technische toepasselijkheid ervan.  

De secretaris van de collectiecommissie inventariseerde, schreef de algemene hoofdstukken en voerde redactie over 

het geheel. De conservatoren van deelcollecties inventariseerden hun deelcollecties, schreven de hoofdstukken over 

hun deelcollectie en leverden commentaar op de gehele tekst. De collectiecommissie bestond uit: Gerard Dirkse 

(secretaris), Sophie Hochstenbach (conservator Herbarium), Xander de Jong conservator (Geopaleo), Sjef van der 

Molen (conservator Entomologie), Daphne Niehoff (conservator Vertebraten, collectiebeheerder). Gerard Mangnus 

(directeur Natuurmuseum) was voorzitter en verantwoordelijk voor de inpassing in het beleidsplan. 



Voorwoord 

Behoud en beheer van de natuurhistorische collectie is een belangrijke doelstelling van het Natuurmuseum 

Nijmegen. Niet op de laatste plaats omdat de collectie een centrale rol speelt in de publieksactiviteiten van 

het  museum.  Met de totstandkoming van dit eerste Collectieplan Natuurmuseum Nijmegen zet het 

museum een belangrijke stap om de kwaliteit van het collectiebeheer op een duurzame wijze te 

verbeteren.  De Collectiecommissie, bestaande uit Daphne Niehoff, Sophie Hochstenbach, Sjef van der 

Molen, Xander de Jong en Gerard Dirkse, heeft hiermee een gedenkwaardige prestatie geleverd. 

Het Natuurmuseum Nijmegen is voortgekomen uit de Stichting tot Behoud van Natuurhistorische 

Verzamelingen, die zich in de eerste jaren na de oprichting in 1975 ontfermde over natuurhistorische 

collecties van Nijmeegse instellingen als het Canisius College, het Henricus-Instituut en  het  Nebo-klooster. 

Inmiddels is de collectie uitgebreid met objecten en deelcollecties die voor een belangrijk deel afkomstig 

zijn uit de regio. Bovendien is een grote slag gemaakt met betrekking tot de digitale registratie van 

objecten en de depotfaciliteiten zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd. De collectie vormt daarmee een 

belangrijke afspiegeling van het bijzondere landschap en de rijke flora en fauna in het Rijk van Nijmegen en 

het omringende Gelderse rivierengebied.  

Het Collectieplan maakt ook duidelijk dat het Natuurmuseum de ambitie heeft om met het collectiebeheer 

te blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. Het museum werkt daarbij samen met collega-instellingen 

binnen de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties. Dankzij de snelle ontwikkelingen op ICT-

gebied is het mogelijk de collectiedata op een efficiënte wijze toegankelijk te maken en deze te koppelen 

aan collectiedata bij andere instellingen.  

De laatste jaren zijn veel natuurhistorische musea in ons land in onrustig vaarwater beland. Dat geldt ook 

voor het Natuurmuseum Nijmegen, dat al enkele jaren bezig is met plannen voor vergaande samenwerking 

met Staatsbosbeheer, het Milieueducatiecentrum Nijmegen en de plaatselijke IVN-afdeling op een locatie 

op de grens van stad en buitengebied. In 2012 is daar de mogelijkheid van een fusie met museum De 

Stratemakerstoren  bijgekomen. Bij al deze plannen houdt het museum wel vast aan de voorwaarde dat de 

natuurhistorische museale functie gewaarborgd blijft. 

Dat betekent dat het Collectieplan Natuurmuseum Nijmegen voor een langere periode richting zal blijven 

geven aan het collectiebeheer van het museum.  

Gerard Mangnus, 

directeur 

 

 

februari 2013 
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6 1 Inleiding 

1 Inleiding 

Het collectieplan is een uitwerking van het beleidsplan (Natuurmuseum Nijmegen, 2008). Het werkt in dat 

kader een plan uit voor alle onderdelen van de collectie. Doel is om de functievervulling van de collectie 

waar mogelijk te verbeteren. De natuurhistorische collectie is de kern van het Natuurmuseum en wordt 

beheerd voor presentatie, educatie, studie en onderzoek. Het collectieplan is een basisdocument voor het 

Natuurmuseum (Luger, 1998). 

Het collectieplan is bedoeld voor de collectiebeheerder, de conservatoren en de medewerkers om hen te 

helpen hun bevoegdheden te kennen en zelfstandig oordelen te vellen en besluiten te nemen. Het 

collectieplan heeft een coördinerende functie. 
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2 Evaluatie collectiebeleid 2006-2010 

Het collectiebeleid wordt behandeld in drie documenten, het vorige beleidsplan (Natuurmuseum 

Nijmegen, 2005), het informatieplan (Natuurmuseum Nijmegen, 2008) en het geldende beleidsplan 2011-

2015 (Natuurmuseum Nijmegen, 2010).  

2.1 Beleidsplan  
2006-2010 

Volgens het vorige beleidsplan 2006-2010 (Natuurmuseum Nijmegen, 2005) 

richtte het collectiebeleid zich in 2006-2010 op vier doelen: 1 alle 

deelcollecties geregistreerd in een database, 2 helft van deelcollecties op 

digitaal beeld, 3 hele collectiedatabase toegankelijk op 

www.natuurmuseum.nl, 4 bewaaromstandigheden alle deelcollecties 

verbeterd.  

De doelen en de mate waarin deze werden bereikt, zijn samengevat in Tabel 

2.1. Uit de samenvatting komt duidelijk naar voren dat het collectiebeheer 

over 2006-2010 weliswaar de duurzaamheid van de collecties vergrootte, 

maar er niet in slaagde om twee van de drie ICT-doelen te halen. Alleen de 

deelcollectie Herbarium werd in 2009 door NLBIF op internet (GBIF) 

gepubliceerd.  

 

Tabel 2.1 

 Doelstellingen voor 

collectiebeheer uit 

beleidsplan 2006-2010 en 

hun realisatie.  

 

 
 
2.2 Informatieplan  

2007-2010 
Het informatieplan 2007-2010 (Natuurmuseum Nijmegen, 2008) specificeerde 

de in het beleidsplan 2006-2010 (Natuurmuseum Nijmegen, 2005) gestelde 

beleidsdoelen voor de digitale registratie van alle deelcollecties. Met 

uitzondering van de deelcollectie Diversen stelde het informatieplan dat alle 

deelcollecties eind 2010 voor meer dan de helft zouden moeten zijn 

geselecteerd, digitaal geregistreerd en afgebeeld. De hoogste prioriteit 

hadden het verhogen van de selectiegraad, het valideren van de bestaande 

Doelstelling Gerealiseerd 

Alle deelcollecties geregistreerd in database 100% 

50% van deelcollecties op digitaal beeld <5% 

Hele collectie op internet (www.natuurmuseum.nl) 11% 

Bewaaromstandigheden alle deelcollecties verbeterd 100% 

http://www.natuurmuseum.nl/
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databases en het maken van een nieuwe database voor insecten. Deze doelen 

werden vrijwel allemaal gehaald. 

Het digitaal afbeelden van objecten, dat was overgenomen uit het beleidsplan 

2006-2010 (Natuurmuseum Nijmegen, 2005), kreeg niet de hoogste prioriteit 

en werd niet gehaald. 

De mate waarin de ICT doelen werden bereikt, is overzichtelijk gemaakt in 

Tabel 2.2. Daaruit blijkt dat betrekkelijk veel doelen werden gehaald, 

waaronder het op orde brengen van de digitale registratie van alle 

deelcollecties behalve de deelcollectie Diversen.   
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Tabel 2.2  

Doelstellingen en 

prioriteiten voor digitale 

collectieregistratie per 

deelverzameling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteit:  

1 opnemen in werkplan 

2008;  

2 opnemen in werkplan 

2009 of 2010;  

3 opnemen in beleidsplan 

2011-2015.  

De gerealiseerde doelen 

zijn gemarkeerd. 

 
 
2.3 Beleidsplan  

2011-2015 
Het geldende beleidsplan 2011-2015 (Natuurmuseum Nijmegen, 2010) 

evalueerde het vorige en formuleert voor het collectiebeheer nieuwe doelen: 

1. voortzetting van het beleid uit de periode 2006-2010 voor zover dit nog 

niet is gerealiseerd; 

2. aanvragen eigen prepareervergunning ingevolge art. 62, lid 1 Flora- en 

faunawet, zodat het Natuurmuseum zelf kan beslissen over het al dan 

Deelverzameling Doelstelling Prioriteit 

Geopaleo  Selectiegraad >50% 1 

Digitale afbeelding 50% 2 

Valideer database 1 

Herbarium Selectiegraad >50% 1 

Digitale afbeelding 50% 2 

Entomologie Selectiegraad >50% 1 

Maak Access database 1 

Converteer Excell files 2 

Registratiegraad >50% 2 

Digitale afbeelding 50% 3 

Vertebraten Maak Access database 1 

Converteer Coll.fil 1 

Valideer database 2 

Vervang elastiekjes 2 

Digitale afbeelding 50% 2 

Diversen Maak Access database 3 

Converteer Coll.fil 3 

Valideer database 3 

Digitale afbeelding 50% 3 

Niet museale collecties Digitale afbeelding 50% 3 
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niet opzetten van dode dieren. Het Natuurmuseum wil het bezit van de 

prepareervergunning koppelen aan de in 2011 aan te stellen 

‘collectiebeheerder’; 

3. de Ethische code nadrukkelijker hanteren bij het collectiebeheer. Dit is 

ook van belang omdat enkele vrijwillige medewerkers aan het 

collectiebeheer zelf collecties bezitten of werkzaam zijn op terreinen die 

overlappen met de werkzaamheden die ze voor het Natuurmuseum 

verrichten; 

4. zichtbaarheid van de museale functie en het collectiebeheer vergroten. 

Daarbij noemt het beleidsplan de volgende streefgetallen: 

1. behoud en beheer van 60.000 objecten; 

2. 100% digitaal geregistreerd in database; 

3. 50% van alle objecten digitaal gefotografeerd; 

4. volledige collectie database selectief toegankelijk via 

www.natuurmuseum.nl. 

2.4 Conclusie 

Geconcludeerd moet worden dat de in het beleidsplan 2006-2010 en in het 

informatieplan 2007-2010 voor de collectie gestelde doelen voor een 

belangrijk deel zijn gehaald, maar dat de gestelde doelen om de collectie 

digitaal af te beelden en op internet te ontsluiten te ambitieus bleken en 

onvoldoende werden gerealiseerd. De deelcollectie Diversen bleef 

onbeheerd.  

Uit het geldende beleidsplan (Natuurmuseum Nijmegen, 2010) is reeds één 

belangrijk doel verwezenlijkt, namelijk de prepareervergunning ingevolge art. 

62, lid 1 Flora- en faunawet. De collectiebeheerder heeft het examen gehaald 

en de vergunning verkregen.  

Het doen nakomen van de ethische code voor musea moet nog vorm krijgen, 

evenals het bekender maken van de museale functie van de collectie en het 

beheer daarvan. 

De streefgetallen in het geldende beleidsplan verdienen enige aanpassing 

voor zij kunnen worden overgenomen in het collectieplan. 

Het streefgetal van 60.000 objecten is achterhaald, tenzij bedoeld om te 

stabiliseren. De totale omvang van de collectie van Natuurmuseum Nijmegen 

nadert op dit moment de 80.000. Naar verwachting zal de omvang toenemen 

tot 90.000 eind 2015.  

http://www.natuurmuseum.nl/
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De registratiegraad van 100% voor alle geselecteerde objecten eind 2015 is 

niet interessant, aangezien de gemiddelde registratiegraad al 89% bedraagt. 

Dit streefgetal kan beter worden vervangen door een streefgetal van 75% 

voor de selectiegraad. 

De digitale fotografie van 50% van alle objecten is wellicht wat veel. De 

noodzaak van digitale fotografie moet per deelcollectie worden beoordeeld. 

Bovendien zou het percentage moeten worden genomen van de 

geregistreerde objecten.  

De publicatie en ontsluiting van de collectie databases op 

www.natuurmuseum.nl kan geheel in het collectieplan worden overgenomen. 

Op grond van de vorige en huidige beleidsplannen kunnen voor de periode 

2011-2015 de volgende doelen worden geformuleerd: 

 Het collectiebeleid uit de periode 2006-2010 wordt voortgezet voor 

zover dit nog niet is gerealiseerd. 

 Het digitaal afbeelden en de bepaling van het afbeeldingspercentage 

worden  per deelcollectie uitgevoerd, te beginnen met de Vertebraten. 

 De gemiddelde selectiegraad wordt verhoogd van 63% naar 75%. 

 De collectiedatabases worden ontsloten op internet.  

 De deelcollectie Diversen wordt geselecteerd en geregistreerd. 

 De Ethische code wordt bij het collectiebeheer nadrukkelijker 

gehanteerd.   

http://www.natuurmuseum.nl/
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3 Materiaal en omvang 

De collectie maakt het Natuurmuseum. Zonder collectie geen museum. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de 

collectie van het Natuurmuseum Nijmegen. Het beschrijft kort de deelcollecties en schat de omvang van de 

gehele collectie. 

3.1 Historie 

Het Natuurmuseum Nijmegen werd in 1980 opgericht. De collectie van het 

Natuurmuseum Nijmegen bestond toen voornamelijk uit Nijmeegse 

schoolverzamelingen met veel exotische objecten. Deze objecten waren 

verworven door de voorloper van het Natuurmuseum Nijmegen, de Stichting 

tot behoud van Natuur-Historische Verzamelingen (S.B.N.V.). De S.B.N.V. 

beheerde een museum dat toen nog Natuur-Historisch Museum Nijmegen 

heette.  

Een belangrijke oude schoolcollectie is de Canisius collectie, een verzameling 

natuurhistorische objecten die in de loop van jaren was bijeengebracht op het 

Canisius College in Nijmegen. De collectie werd in augustus 1983 aan het 

Natuurmuseum geschonken. Aangezien de doelstelling van de stichting 

Natuurmuseum Nijmegen geen geografische beperkingen stelde aan de 

herkomst van de objecten, voldeden de meeste uit oude schoolverzamelingen 

afkomstige objecten aan de verzameldoelstelling.  

 

In reactie op het veranderde rijksmuseumbeleid werd in 1987 de doelstelling 

van het Natuurmuseum geografisch ingeperkt tot een ruim gebied om 

Nijmegen. Het Natuurmuseum Nijmegen werd expliciet een regionaal 

museum. De gewijzigde beleidsdoelstelling werd niet in de stichtingsakte 

verwerkt en dus feitelijk niet geformaliseerd. Een andere visie op het 

verzamelgebied blijft dus formeel mogelijk. Na de keuze voor een regionaal 

verzamelbeleid pasten veel objecten uit de schoolverzamelingen niet meer bij 

de verzameldoelstelling van het museum en werden deze afgevoerd 

(Natuurmuseum Nijmegen, 2005) (Natuurmuseum Nijmegen, 1999). 

 

Na 1990 werd de collectie uitgebreid met, veelal geschonken,  

natuurhistorische objecten uit de regio. Het relatieve aandeel van de 

schoolverzamelingen nam af. De collectie groeide uit tot de belangrijkste 

regionale verzameling gesteenten, fossielen, en geprepareerde planten, 

insecten, gewervelde dieren.  

 

De collectie van het Natuurmuseum Nijmegen verhuisde nogal eens. De 

laatste grote verhuizing vond plaats in 2002. Toen werd de collectie vanuit het 

oude depot Derde Walstraat no 98, waar hij sinds 1994 was opgeslagen, 
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overgebracht naar het 100 meter noordelijker gelegen huidige depot, Derde 

Walstraat 55. Hoewel het vloeroppervlak niet toenam, werden de 

bewaaromstandigheden wel beter. 

 

De bouwstenen voor de geschiedenissen van de deelcollecties liggen 

opgeslagen in de registratiedatabases en de schenkingsovereenkomsten. Van 

de instellingen die schenkingen deden, zijn weinig tot geen details vastgelegd. 

Van enkele oude collecties werd de geschiedenis kort vastgelegd. De 

geschiedenis van de Canisius-collectie, vooral opgezette vertebraten, werd 

beknopt beschreven in enkele documenten (Mangnus, 1984). De geschiedenis 

van de Henricus-collectie werd in een paar pagina’s geschetst (Mangnus, 

1982). Van enkele schenkers van grote herbaria, o.a. Pater Ruigrok,  mevr. 

Meijer, werden korte levensbeschrijvingen gemaakt. De grootste particuliere 

insectencollectie is afkomstig van A. Cox die duizenden doubletten uit zijn 

vlindercollectie schonk. Van hem is geen biografie gemaakt. Ook van M. de 

Smit en J. Kooy, die grote bijdragen leverden aan de deelcollectie GeoPaleo, 

zijn geen levensbeschrijvingen gemaakt. 

3.2 Materiaal en  
omvang 

De collectie van het Natuurmuseum Nijmegen is een verzameling 

geprepareerde natuurhistorische voorwerpen van minerale, plantaardige en 

dierlijke aard (Tabel 3.1). De belangrijkste deelcollecties zijn: 1 Geopaleo 

(gesteenten, mineralen, fossielen  en pleistocene botten); 2 Herbarium 

(planten, paddenstoelen); 3 Entomologie (insecten en andere arthropoden); 4 

Vertebraten (vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen); 5 Diversen. De 

omvang van de deelcollecties werd gemeten in aantal objecten en volume 

(kubieke meters).  

3.3 Aantal objecten 

De totale collectie van het Natuurmuseum Nijmegen bedraagt naar schatting 

76860 objecten (Tabel 3.1). Afhankelijk van de deelcollectie slaat het in de 

tabellen vermelde aantal objecten op verschillende eenheden: aantal stuks 

gesteenten, mineralen of fossielen; aantal papieren vellen met gemonteerde 

planten; aantal opgespelde insecten; aantal opgezette of diepgevroren 

dieren, of delen van dieren. Gemeten naar het aantal objecten is de 

deelcollectie Entomologie (insecten) met 43632 opgeprikte exemplaren veruit 

de grootste. De deelcollecties Herbarium en Geopaleo hebben elk meer dan 

10.000 objecten. De meeste deelcollecties hebben een regionale herkomst. 

De deelcollectie Vertebraten is, afgezien van Diversen, met 4444 objecten de 

kleinste deelcollectie. 
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Vrijwilliger aan het werk 

met het registreren van de 

omvangrijke collectie 

Lepidoptera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2000 groeide het aantal objecten met gemiddeld 4157 per jaar (Tabel 

3.1). De collectie groeide hoofdzakelijk door schenkingen. Gesteenten, 

planten en insecten werden ook actief verzameld. De jaarlijkse toename, 

gerekend over 2000-2011, komt bijna geheel voor rekening van de 

deelcollecties Herbarium en Entomologie. De deelcollectie Entomologie nam 

gemiddeld zelfs jaarlijks toe met 2754 objecten. Dit komt door enkele grote 

schenkingen van vlinders (Lepidoptera). 

De deelcollectie Geopaleo nam toe met 729 objecten per jaar en de 

Vertebraten collectie groeide gemiddeld met 270 objecten per jaar.  

Bij aanhoudende groei zal de gehele collectie eind 2015 een omvang hebben 

van 90592 objecten. 

De deelcollectie Mollusca werd vanwege ruimtegebrek en het ontbreken van 

een deskundige conservator geschonken aan NCB Naturalis. 

Voor verwerving van bijzondere objecten houdt het museum een budget van 

ongeveer Є5.000,-- in reserve.  
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Tabel 3.1 Toename over 2000-2011 van de totale collectie in aantal objecten. De verwachting 
veronderstelt in de planperiode een constante jaarlijkse toename. 
 

Deelcollectie Omvang 
2000  

Omvang 
2011  

Toename tot 
en met 2011 

Jaarlijkse toename 
tot en met 2011 

Verwachte omvang 
2016 

Geopaleo 4710 12734 8024 729 14922 

Herbarium 4444 15269 10825 984 18221 

Entomologie 13338 43632 30294 2754 51894 

Vertebraten 1479 4444 2965 270 5253 

Mollusca 4624 0 -4624 -420 0 

Diversen 2538 781 -1757 -160 302 

Totaal 31133 76860 45727 4157 90592 

 

3.4 Kubieke meters 

De inhoud van de totale collectie van het Natuurmuseum bedroeg eind 2011 

ruim 128 m3. Gerekend over de daaraan voorafgaande 11 jaar bedroeg de 

gemiddelde toename van het volume 5,7 m3 per jaar (Tabel 3.2).  

 

Gemeten naar inhoud, zijn de Vertebraten met 52,3 m3 de omvangrijkste 

deelcollectie. Deze deelcollectie vult bijna de helft van alle kastruimte. De 

kasten waarin de deelcollectie staat opgeslagen hebben een diepte van 0,4 m. 

De deelcollectie nam in 2000-2011 jaarlijks met 2,9 m3 toe. Dat is meer dan 

de helft van de gehele gemiddelde toename.  

 

De deelcollectie Geopaleo vormt naar inhoud, met 51,1 m3 de tweede 

deelcollectie. De kasten waarin de deelcollectie ligt opgeslagen zijn van 

verschillende soort. De plankbreedte varieert tussen 0,5 en 1,0 m. De 

deelcollectie nam jaarlijks toe met 1,6 kubieke meter. 

 

De overige deelcollecties nemen beduidend minder ruimte in beslag. Het 

Herbarium is met 12,7 m3 de derde deelcollectie. De plankbreedte van het 

Herbarium bedraagt 0,6 m. De gemiddelde jaarlijkse toename bedroeg 0,7 

m3.  

 

De naar aantal objecten omvangrijkste deelcollectie Entomologie neemt met 

9 m3 betrekkelijk weinig ruimte in beslag. De plankbreedte van de insecten 
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kasten bedraagt 0,5 m. Deze deelcollectie nam gemiddeld 0,4 kubieke meter 

per jaar toe.  

 

Indien de groei gelijk blijft, zal er eind 2015 voor de gehele collectie ongeveer 

20 m3 (15%) extra kastruimte nodig zijn. De meeste extra ruimte is nodig voor 

de vertebraten, 10,3 m3 (23%), wat neerkomt op ruim één extra rolstelling.  

De extra opslagruimte benodigd voor het herbarium bedraagt 2,7 m3 (25%). 

Dat is ongeveer 1/3 extra rolkast.  De entomologische collectie zal 1,6 m3 

(22%) extra ruimte nodig hebben: 1/5 extra staande kastruimte. Voor de 

deelcollectie Geopaleo zal 5,7 m3 nodig zijn. 

  

Tabel 3.2. Omvang en toename van de totale collectie in kubieke meters (m3). De inhoud is berekend over 
de buitenmaten van de kasten en stellingen. Niet meegerekend zijn: 1 de permanent uitgeleende 
vertebraten, zowel intern als extern; 2 vertebraten in de diepvries*. 
 

Deelcollectie*** Omvang 
2000**  

Omvang 
2011 

Toename 
2000-2011 

Jaarlijkse toename Behoefte tot 2016 

Geopaleo 33,073 51,106 18,033 1,639 5,738 

Herbarium 3,959 12,714 8,755 0,796 2,786 

Entomologie 3,775 9,045 5,270 0,479 1,677 

Vertebraten 19,766 52,381 32,615 2,965 10,378 

Diversen 4,323 3,035 -1,288 -0,117 -0,410 

Totaal 64,896 128,281 63,385 5,762 20,168 

 

* de vijf diepvriezers in de kelder van het depot hebben een inhoud van 3,18 m3 

** op grond van meting in 2010, berekend als functie van aantal objecten, en 12,192 % permanente 

uitleen. 

*** de deelcollectie Mollusca had een volume <1m3 en is hier buiten beschouwing gelaten. 

 

Deze permanent toenemende behoefte aan opbergruimte zal in de 

planperiode maar voor een deel kunnen worden opgevangen door een 

efficiënter ruimtegebruik. 

 

Eind 2015 zal het volume van de gehele collectie zijn toegenomen met 20,1 

kubieke meter. In de planperiode zal met deze behoefte, waar nodig, 

rekening moeten worden gehouden. Vermindering van de groei van 

vertebraten levert de meeste ruimtewinst. 
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3.5 Kerncollectie 

Alle museale objecten zijn even waardevol en in het licht van de geldende 

beleidsdoelstellingen even doelmatig. Het Natuurmuseum Nijmegen rekent 

alle geselecteerde, en dus museale objecten, tot de kerncollectie.  

Sommige objecten ogen beter dan andere, maar visuele aantrekkelijkheid is 

in het algemeen voor natuurhistorische collecties van ondergeschikt belang 

bij het vaststellen van de kerncollectie (Luger, 1998). Voor de deelcollectie 

Vertebraten die, behalve de eieren, uitsluitend wordt gehouden voor 

educatie en tentoonstellingen, is visuele aantrekkelijkheid wel een criterium 

voor selectie en behoud. 
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4 Beheer en behoud 

Het collectiebeheer is de uitvoering van het collectiebeleid dat door de collectiecommissie wordt 

geformuleerd. De collectiebeheerder en de conservatoren voeren samen met de andere 

collectiemedewerkers het collectiebeleid uit. Zij vormen de afdeling Collectiebeheer van Natuurmuseum 

Nijmegen (Tabel 4.1). Het feitelijke werk vindt plaats in het depot van het Natuurmuseum. 

4.1 Medewerkers 
 

4.1.1 Collectiebeheerder 

De collectiebeheerder coördineert het collectiebeheer en waakt tegen 

overschrijding van het collectiebudget. Hij of zij is conservator van ten minste 

één deelcollectie en maakt deel uit van de staf van het Natuurmuseum.  

4.1.2 Conservatoren 

Onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur is de conservator van 

een deelcollectie verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkplannen en 

het dagelijkse beheer van zijn of haar deelcollectie. De conservatoren zijn 

verantwoordelijk voor vakkundige en verantwoorde registratie, 

documentatie, beheer, behoud, openstelling van en onderzoek aan hun 

deelcollectie.  

De conservatoren en andere collectiemedewerkers verlenen diensten aan het 

Natuurmuseum: hulp bij tentoonstellingen, beantwoorden van 

publieksvragen met e-mail, determinatie van natuurhistorische objecten, e-

mail correspondentie over natuurhistorische zaken, baliedienst. Deze 

diensten leggen een steeds groter beslag op de tijd die de conservatoren aan 

het Natuurmuseum kunnen geven. 
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Conservator Sjef van der 

Molen bij zijn deelcollectie 

entomologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Collectiecommissie 

De collectiecommissie bestaat uit vier leden, een secretaris en een voorzitter. 

De conservatoren van de deelcollecties zijn de leden, één van hen is secretaris 

en de directeur is voorzitter. De collectiecommissie stelt het collectieplan op, 

maakt jaarlijks een collectie werkplan en stelt het jaarverslag samen. Het 

collectiebeleid is onderdeel van het museumbeleid en wordt elke vijf jaar 

vastgelegd in een collectieplan. Het collectiebeleid wordt jaarlijks uitgewerkt 

in werkplannen. Vergaderingen van de collectiecommissie vinden plaats zo 

vaak als nodig, maar minstens twee maal per jaar: ter gelegenheid van het 

jaarverslag en ter gelegenheid van het werkplan. De secretaris stelt de agenda 

samen na consultatie van de leden en overleg met de voorzitter.  
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Tabel 4.1. Medewerkers van afdeling Collectiebeheer van het Natuurmuseum Nijmegen met titel, functie 
en dienstverband. De meeste personen hadden in 2007 met het Natuurmuseum een schriftelijke    
medewerkers overeenkomst. 
 

Naam (roepnaam) Titel Functie Dienstverband 

R. Alving (Rob)  Medewerker Vertebraten Vrijwillig 

A.L. Cox (Anton) Dr Medewerker Entomologie  Vrijwillig 

G.M. Dirkse (Gerard) Dr Conservator Herbarium, secretaris 
collectiecommissie 

Vrijwillig 

W. Fliervoet (Wiet)  Medewerker Entomologie Vrijwillig 

E.M. Fleuren (Gidi)  Medewerker Geopaleo, fossielen Vrijwillig 

S. Gielen (Sjak)  Medewerker Entomologie, registratie Vrijwillig 

S.M.H. Hochstenbach (Sophie) Drs Conservator Herbarium  Vrijwillig 

H.J.M.C. Huilmand (Herman)  Preparateur Vertebraten Vrijwillig 

A.F.C.J. de Jong (Xander)  Conservator Geopaleo  Vrijwillig 

S. Kiela (Sophie)  Medewerker Vertebraten Vrijwillig 

H.H.A.A. Lafèbre (Henk) Drs Medewerker Geopaleo, bibliotheek Vrijwillig 

O.V. Meulenbroek (Olga) Dr Medewerker Vertebraten Vrijwillig 

J.J.R. van der Molen (Sjef)  Conservator Entomologie Vrijwillig 

D.L. Niehoff (Daphne) Drs Collectiebeheerder, Conservator Vertebraten Regulier (0,5) 

K.J. Sauer (Karel) Ing Medewerker Geopaleo, registratie Vrijwillig 

G. Schreurs (Gerard) Drs. Medewerker Collectiebeheer Vrijwillig 

P.H.M. Thijssen (Piet) Drs Medewerker Geopaleo  Vrijwillig 

S. Wendelaar Bonga (Sjoerd) Dr Medewerker Geopaleo, fossielen Vrijwillig 

J. Willemsen (Jerry)  Medewerker Entomologie, Coleoptera Vrijwillig 

B. Yorulmaz (Bayram)  Medewerker Vertebraten  Vrijwillig 

E.H. van Zoelen (Erwin)  Preparateur Vertebraten Vrijwillig 
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4.2 Bibliotheek 

Het depot huisvest een kleine handbibliotheek van enkele vaktijdschriften en 

meer dan 1000 boeken, verdeeld over vijf vakgebieden: geologie en 

paleontologie, botanie, entomologie, vertebraten en beheer van 

natuurhistorische collecties. Het precieze aantal boeken is niet bekend omdat 

de boeken niet centraal worden beheerd, maar vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de afzonderlijke conservatoren. Ook ontbreekt een 

centrale registratie. Een deel van de boeken is geregistreerd. De boeken 

worden  voornamelijk gebruikt voor de determinatie van objecten en het 

beheer van de collectie. Boeken worden niet uitgeleend. De open boekenkast 

in het atelier is te klein geworden waardoor de bibliotheek niet meer 

optimaal toegankelijk is. 

Collectiebeheer wil ruimte winnen door sanering van de boekerij en de bouw 

van een ruimere en betere boekenkast.  

4.3 Onderzoek 

Het onderzoek heeft tot doel om de wetenschappelijke waarde van de 

collectie te laten toenemen. Het doel geldt voor alle deelcollecties, maar in 

het bijzonder voor deelcollecties met een wetenschappelijk verzamelmotief: 

Geo-paleo, Herbarium, Entomologie, eieren. Het Natuurmuseum vergoedt de 

onderzoekkosten niet onvoorwaardelijk.  

Het onderzoek moet een afgerond geheel zijn en buiten het normale 

collectiebeheer vallen. Het onderzoek moet geheel of gedeeltelijk gewijd zijn 

aan objecten van het Natuurmuseum. De resultaten moeten worden 

gepubliceerd.  

De functie van de objecten in het onderzoek moet op het object zelf 

(Geopaleo), op het etiket bij het object (Herbarium) of op een toe te voegen 

etiket (Herbarium, Entomologie) worden vermeldt, eventueel met verwijzing 

naar de publicatie. Deze documentatie is de verantwoordelijkheid van de 

conservator van de deelcollectie waartoe de onderzochte objecten behoren. 

Vaak zal het gaan om een technische bewerking en chemische of fysische 

analyses van objecten, nodig voor de determinatie van planten en dieren of 

voor de identificatie van een chemische verbinding of een gesteente. 

Aangezien het Natuurmuseum zeer beperkte technische en financiële 

middelen heeft, zal samenwerking met wetenschappelijke instellingen 

(nationaal of internationaal) nodig zijn.  

4.4 Budget 

Voor het beheer van de collectie is in 2012 een budget van € 2500,-- 

beschikbaar. In 2013 wordt dit bedrag verlaagd tot € 1500,-- per jaar. In 2012 
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is € 300,-- per deelcollectie beschikbaar, daarna € 200,--. De conservatoren 

kunnen naar rato, en mits toepasselijk, vrij besteden.  

In 2012 zal een deel van het beschikbare budget  (max. € 1000,--) gebruikt 

kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek aan de collectie. Na 2012 

wordt dit bedrag verminderd tot maximaal € 500,--. 

Investeringen in meubilair of apparatuur moeten afzonderlijk worden begroot 

en aangevraagd bij de directeur.  

Verzamelreizen moeten extern worden gefinancierd. 

4.5 Depot 

Het depot, ook wel Museumdependance genoemd, is gevestigd in Derde 

Walstraat 55, Nijmegen, op loopafstand van de hoofdvestiging in de Gerard 

Noodtstraat 121. 

 

Depot Natuurmuseum 

Nijmegen, Derde 

Walstraat 55, Nijmegen. 

Één rolluik is bijna geheel 

open. 
    

  

 

 

 

 

 

Het is een bedrijfsruimte die sinds 2002 door het Natuurmuseum wordt 

gehuurd van een particuliere eigenaar. De huur is in ieder geval verzekerd tot 

2012. Het Natuurmuseum gebruikt het pand als collectiedepot. Tevens zijn er 

de uitleencentrale voor educatieve materialen en het restauratieatelier 

ondergebracht.  

In 2010 is het depot aangesloten op het ICT-netwerk van het Natuurmuseum. 

De belangrijke collectiedatabases zijn nu beschikbaar via de centrale server 

zodat de toegankelijkheid aanzienlijk kan worden verbeterd. Ook is daarmee 
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voorzien in een goede procedure voor virusbescherming en voor back-ups van 

de data. Voor het depot is een Facility Report gemaakt (Mangnus, 2006). 

Het depot is goed maar eenvoudig. Het bestaat uit twee verdiepingen. De 

verdieping op de begane grond heeft een vloeroppervlak van ongeveer 150 

m2. De hoogte bedraagt ongeveer 3 m. De kelderverdieping heeft eenzelfde 

oppervlakte als de verdieping op begane grond, maar is niet hoger dan 2,2 m. 

Het plafond van de kelder wordt gesteund door betonnen balken, die de 

hoogte plaatselijk verlagen tot 1,8 m.  

Op de begane grond bevinden zich drie ruimtes: de documentatieruimte, het 

atelier en de collectieruimte. De documentatieruimte wordt gebruikt voor de 

uitleen van leskisten aan scholen en valt buiten het collectiebeheer. Het 

atelier beslaat de grootste oppervlakte. Daarin vindt het dagelijks 

collectiebeheer plaats. De collectiebeheerder en wetenschappelijk 

medewerker hebben er hun werkplaats. De vrijwillige conservatoren van de 

deelcollecties doen er hun werk, samen met de vrijwillige 

collectiemedewerkers of met leden van natuurhistorische werkgroepen. Het 

atelier is uitgerust met afsluitbare, stalen werkkasten en open wandkasten 

voor boeken. Een open rek dient voor opslag van verpakkingsmateriaal voor 

de uitleen van opgezette dieren. Er zijn binoculaire microscopen met 

bijbehorende verlichting. Er is botanisch en zoölogisch snijmateriaal. De 

chemicaliën zijn beperkt tot schoonmaakmiddelen, mottenballen, 

looivloeistoffen, ethanol en azijnzuur. Voorzieningen: elektriciteit, toilet, 

warm en koud stromend water (geen douche), drie spoelbakken, een 

koelkast, zes grote werktafels, drie werkstations met internet toegang, 

kleurenprinter en WIFI. 

De afsluitbare collectieruimte bevat negen stalen kasten waarvan zeven 

verrijdbaar. In de kasten worden de deelcollecties Entomologie, Herbarium en 

Vertebraten bewaard. In de collectieruimte is geen plaats voor meer kasten 

en de bestaande kasten zijn bijna vol. Op twee smalle tafels is beperkt ruimte  
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 Verrijdbare stalen kasten 

in de collectieruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor de uitleg van objecten. De collectieruimte is alleen toegankelijk voor 

conservatoren en anderen onder hun verantwoordelijkheid 

De kelderverdieping wordt gevormd door de diepvriesruimte, de werkplaats 

en de drie collectieruimtes voor de deelcollectie Geopaleo (gesteenten, 

mineralen, fossielen en pleistocene botten). De objecten van de deelcollectie 

Geopaleo liggen opgeslagen in houten rekken en in ladenblokken.  

Het ruimtegebrek in het depot is chronisch. De opslagcapaciteit wordt voor 

de huidige verzamelingen geheel benut.  
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Collectiebeheer wil in de komende planperiode ruimte winnen door extra 

kritische selectie van bestaande deelcollecties en een efficiënter 

ruimtegebruik.  

Het depot is uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde personen of voor 

personen onder hun toezicht of leiding. De lijst van geautoriseerde personen 

en de bezoekregeling zijn niet vastgelegd in een reglement. De 

collectiebeheerder is hiervoor verantwoordelijk. 

Er wordt een lijst van geautoriseerde personen opgemaakt, een 

toegangsregeling vastgesteld. 

De collectieruimte wordt vrijwel dagelijks door één of meer conservatoren 

gebruikt. De inloop en de behandeling van de collecties produceren stof. Van 

het plafond en de muren valt stof. Ook bij het zagen en schuren in de 

werkplaats in de kelder  komt veel stof vrij. De afvoer van stof is een 

voortdurende zorg.  

In het atelier wordt wekelijks stof gezogen en gedweild. Jaarlijks wordt het 

stof van de planken in de collectieruimtes verwijderd. De collectiebeheerder 

is verantwoordelijk voor het schoon houden van de collectieruimte. 

In de werkplaats is een stof afzuigapparaat geïnstalleerd. 

4.6 Klimaatregeling 

De luchtvochtigheid in de collectieruimte wordt laag gehouden door een 

ontvochtiger die wekelijks wordt geleegd. De collectiebeheerder is hiervoor 

verantwoordelijk. Om het temperatuurverschil met het naastgelegen, 

verwarmde atelier aanvaardbaar te houden, wordt de collectieruimte in het 

winterhalfjaar verwarmd. De verwarming wordt handmatig geregeld. De 

aanbevolen waarden voor relatieve vochtigheid (RH) en temperatuur (T) zijn 

samengevat in de onderstaande tabel (Tabel 4.2). Of de aanbevolen waarden 

voor RH en T worden gehaald is niet bekend. 

Het Natuurmuseum registreert de klimaatgegevens in verschillende ruimtes 

van het depot zodat het beheer daarop kan worden afgestemd. Sinds 2004 

zijn zes dataloggers in gebruik van het type of merk TinyLogView. Gemeten 

worden temperatuur en relatieve vochtigheid. Drie dataloggers registreren 

permanent op drie plaatsen in het depot.Twee daarvan hangen op de begane 

grond: atelier; collectieruimte. De derde datalogger hangt in de kelder. De 

metingen gelden voor alle deelcollecties. De overige drie dataloggers hangen 

in het museum aan de Gerard Noodtstraat.  
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Voor het beheer van de dataloggers is de collectiebeheerder 

verantwoordelijk. Op geregelde tijden haalt hij de dataloggers op en  leest ze 

uit. Het uitlezen gebeurt met het programma Easyview 5.7 van het Zweedse 

bedrijf Intab. Na het uitlezen hangt hij de apparaatjes weer op hun plek. De 

digitale bestanden houdt hij in excel bij op zijn pc. Per kwartaal maakt hij een 

afdruk.  

Het verloop van T en RV in de nieuwe collectieruimte en het atelier zijn voor 

het eerste half jaar bekend. Voor een goed ontwerp van de klimaatbeheersing 

in de collectieruimte zijn metingen nodig gedurende minstens een geheel 

jaar.  

Tabel 4.2.  Bewaaromstandigheden, per categorie van objecten, volgens Instituut Collectie Nederland 
(ICN) 
 

 Relatieve vochtigheid 
(RH)  

Temperatuur 
(T, oC) 

Light 
(lux) 

UV-waarde 
(microwatt/ 
Lumen) 

 streefwaarde range min max max max 

Papier/textiel/was/ivoor/ 
tekeningen/aquarellen/ 
behang/kostuums/bewerkt 
leer/perkament/ e.d. 

52% 49-
55% 

2 25 max 
50 

max 75 

Onbewerkt leer/hout/ 
bewerkt hout/been/hoorn/ 
fossielen/ skeletten/ e.d. 

52% 49-
55% 

2 25 max 
50 

max 75 

Mineralen/gesteenten/e.d 40% 30-
50% 

16 22 max 
50-
150 

max 75 

Tin/edelmetalen/ e.d. < 45%  14 25   

Keramiek/glas/aardewerk Zo constant 
mogelijk 

     

 

Klimaatbeheersingsrichtijnen Landelijk Contact Museumconsulenten: 

1. Zo constant mogelijke temperatuur, met maximale variatie van 3 oC per 

dag. 

2. Streef naar een constante temperatuur tussen 16 oC (winter) en 22oC 

(zomer). 

3. Musea met airconditioning: streven naar een temperatuur van 16 tot 18 

oC, maximaal 1 oC variatie. 
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4. Streef naar een constante RH, met maximale variatie van 2% per uur en 

3% per etmaal. 

5. Organisch materiaal bewaren bij RH van 52% (+/- 3%). 

6. Anorganisch materiaal bewaren bij RH van 45% of minder. 

7. Gemengde collecties bewaren bij RH van 52% (+/- 3%). 

8. Veranderingen: maximaal 2% RH en 2 oC per uur, maximaal 3%RH en 3 

oC per etmaal. 

9. Bij volumineuze voorwerpen (b.v. houten beelden/boomstam) nog 

langzamer. 

De bewaaromstandigheden in de collectieruimte worden vastgelegd met 

digitale jaarmetingen van RH en T. Op grond daarvan en in overleg met het 

Gelders Erfgoed wordt in 2011-2015 een besluit voorbereid over een 

klimaatbeheersingssysteem. 

4.7 Aantastingen 

Natuurhistorische collecties lopen schade op door insecten (kevers, motten, 

zilvervisjes), mijten, muizen en schimmels. De bescherming van 

natuurhistorische collecties tegen vraat en schimmel omvat in feite drie 

fasen, te weten preventie, inspectie, behandeling en herstel. Herstel van 

aangevreten collecties planten of dieren is niet mogelijk. Daarom zijn 

preventie, inspectie en behandeling erg belangrijk. 

Ingekomen verzamelingen worden, voordat zij in de collectie worden 

opgenomen, preventief ontsmet in de ontsmettingsvriezer. Besmette 

collecties worden op dezelfde wijze ontdaan van hun dierlijke aantasting. De 

ontsmettingsdiepvriezer verlaagt de temperatuur tot –30 graden Celsius. 

Voor de meeste aantastingen is een temperatuur van –18 graden Celsius 

gedurende twee dagen al dodelijk.  

De inspectie van aantastingen vindt gewoonlijk plaats tijdens het gebruik van 

de collecties. De collecties worden vrijwel wekelijks geraadpleegd. Alle 

planten en insecten zijn na de verhuizing in 2002 minstens één maal 

diepgevroren. Voor geen van de deelcollecties bestaat echter een 

inspectieschema of een diepvriesschema.  

De bestrijding van infecties vindt plaats door de geïnfecteerde objecten 

gedurende drie dagen in de ontsmettingsvriezer te desinfecteren.  

Voor vraatpreventie, -controle en –bestrijding worden roosters en 

protocollen opgesteld. 
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De ontsmettingsvriezer is vrij te gebruiken door de conservatoren. Hij biedt 

maximaal plaats aan objecten ter grootte van een vos of das. Grotere dieren 

zoals een ree en groter kunnen er niet in. Voor het ontsmetten van deze 

grotere objecten moet vriesruimte worden gehuurd.  

De ontsmettingsvriezer werd wel gebruikt voor de opslag van dode dieren en 

slachtafval. Dit gebruik zal in de planperiode worden voorkomen.  

De inhoud van de ontsmettingsvriezer wordt bijgehouden in een register dat 

op een zichtbare plek bij de vriezer hangt.  

Insectenlades, herbariumdozen en vertebraten zullen volgens een rooster 

worden diepgevroren. 

4.8 Bedrijfshulp- 
verlening 

In het atelier zijn een verbandtrommel en oogdouches op bekende en 

zichtbare plaatsen aanwezig. Voor vuil werk is beschermende kleding 

aanwezig in een garderobekast. Daarin bevinden zich ook stofbrillen. 

Vanwege de brandveiligheid hangen er op vier plaatsen in het depot 

rookmelders: in de collectieruimte, het atelier, de documentatieruimte en de 

kelder. Bij rook laten deze melders een noodsirene afgaan. De sirene houdt 

aan tot de rookmelder is uitgezet. In de documentatieruimte is een 

brandslang opgehangen en in de andere ruimtes (atelier, collectieruimte, 

kelder, werkplaats) hangen poederblussers. Deze worden jaarlijks 

gecontroleerd. 

De deelname van collectiemedewerkers aan BHV cursussen wordt 

gestimuleerd. 

Voor de ontruiming van het collectieruimte in geval van nood wordt een 

evacuatieplan gemaakt.  

4.9 Ethiek 

Hoewel het Natuurmuseum Nijmegen de ethische code voor musea hoog 

acht, is deze tot nu toe enigszins op de achtergrond gebleven. De Ethische 

code zal nadrukkelijker dan tot nu toe het geval was bij de medewerkers van 

het collectiebeheer onder de aandacht worden gebracht. Dit is te meer van 

belang omdat enkele vrijwillige medewerkers aan het collectiebeheer zelf 

collecties bezitten of werkzaam zijn op terreinen die overlappen met de 

werkzaamheden die ze voor het Natuurmuseum verrichten. 
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5 Selectie en registratie 

5.1 Gebruik 

De deelcollecties Geopaleo, Herbarium en Entomologie worden vrijwel 

uitsluitend gehouden voor onderzoek. Deze deelcollecties maken samen meer 

dan 90% van de totale collectie uit. Onderzoek aan deze collecties is echter 

nog zeer beperkt. De deelcollecties Vertebraten en de overige deelcollecties 

worden bijna alleen gebruikt voor educatieve doelen en tentoonstellingen 

(Tabel 5.1).  

Het onderzoek aan de collectie zal in de planperiode worden bevorderd. 

5.2 Selectie 

Selectie is onderdeel van een continu proces. Van alle objecten in het 

Natuurmuseum is 63% geselecteerd (Tabel 5.1). De deelcollecties Geopaleo 

en Vertebraten zijn voor meer dan 80% geselecteerd. De meeste selectie 

moet nog plaatsvinden in de voor net iets meer dan de helft geselecteerde 

deelcollecties Herbarium en Entomologie (Tabel 5.1). In de planperiode zal de 

gemiddelde selectiegraad worden verhoogd tot 75%. 

Tabel 5.1. Gebruik (studie, educatie, genoegen), selectiegraad en registratiegraad van deelcollecties. De 
aantallen zijn een momentopname, zij nemen geleidelijk of met sprongen toe en soms af. 
 

Deelcollectie Omvang 

2011 

Gebruik %: 

studie, 
educatie, 
genoegen 

Geselecteerd  Selectie % Digitaal 
geregistreerd 

Registratie % 

Geopaleo 12734 99s, 1e 11105 87 7107 64 

Herbarium 15269 100s 9037 59 8114 90 

Entomologie 43632 95s, 5e 23736* 54 23736 100 

Vertebraten 4444 75e, 25s 4421 99 3848 87 

Diversen 781 95e, 5g 0 0 0 0 

Totaal 76860 90s, 9e, 1g 48299 63 42808 89 

*het aantal geselecteerde insecten is niet bekend, maar verschilt niet veel van het geregistreerde aantal. 
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5.3 Registratie 

Registratie volgt op selectie. Zonder selectie geen registratie. Het 

Natuurmuseum Nijmegen registreert digitaal. Daarvoor zijn vier Acces 

databases beschikbaar: Geopaleo, Entomologie, Herbarium, Vertebraten 

(Figuur 7.1-10.2). De registratiegraad over alle deelcollecties bedraagt 89% 

(Tabel 5.1). De registratiegraad is berekend als percentage van het aantal 

geselecteerde objecten. 

De databases zijn niet gedocumenteerd, waardoor het maken van selecties en 

tellingen wordt bemoeilijkt. 

De registratiegraad wordt in de planperiode gehandhaafd of vergroot.  

Handleidingen voor de databases worden gemaakt. 
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6 Verzamelbeleid en collectievorming 

6.1 Selectie 

Voor het sorteren, selecteren en inventariseren is het praktisch om 

onderscheid te maken tussen museale en niet museale objecten. Dit 

onderscheid tussen museale en niet museale objecten wordt gemaakt op 

grond van de doelstellingen van een museum. Museale objecten passen 

geheel bij de doelstelling van een museum, zoals deze is vastgelegd in de 

stichtingsakte en in het geldende beleidsplan. De museale objecten  zijn in 

ons geval objecten die goed gedocumenteerd zijn en bruikbaar zijn voor 

studie of educatie. Moedergesteenten afkomstig uit de herkomstgebieden 

van zwerfstenen uit de omgeving van Nijmegen vallen ook binnen de 

verzameldoelstelling. Niet museale objecten vallen buiten de doelstelling van 

het museum en zijn veelal niet voorzien van voldoende documentatie. Zij 

kunnen wel worden gebruikt voor educatie en als rekwisiet of decorstuk.  

Minstens 95% van de collecties van het Natuurmuseum Nijmegen is museaal. 

De hoeveelheid niet museale collecties is dus gering. De niet museale 

collecties komen in alle deelcollecties voor, maar zijn vermoedelijk het 

talrijkst in de deelcollectie Diversen. De niet museale deelcollecties liggen 

verspreid op vele plaatsen in het Natuurmuseum en het depot. 

Krachtens haar doelstelling verzamelt het Natuurmuseum Nijmegen 

natuurhistorische objecten. Volgens deze doelstelling geldt  dus voor museale 

objecten de voorwaarde dat deze natuurhistorisch moeten zijn. Het vorige 

beleidsplan (Natuurmuseum Nijmegen 2005) voegde daar de extra 

voorwaarde aan toe van de regionale herkomst. Krachtens de oorspronkelijk 

brede doelstelling en de latere toevoeging kunnen alle regionale stenen, 

planten en dieren, met of zonder documentatie, voor de collectie worden 

geaccepteerd. Maar dit is eigenlijk nog niet voldoende voor de vorming van 

een wetenschappelijk bruikbare, laat staan betekenisvolle collectie. Daarom 

dient de wetenschappelijke voorwaarde van een minimale documentatie te 

worden toegevoegd aan de maatstaven voor aanname van objecten.  

Voor een duurzame collectie zijn niet alleen de bewaaromstandigheden van 

belang, maar ook de deskundigheid van de conservatoren. Beide 

voorwaarden moeten worden meegewogen bij de acceptatie van 

natuurhistorische objecten.  
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Tabel 6.1  

Beslisboom voor selectie van 
natuurhistorische objecten 
Natuurmuseum Nijmegen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Opnemen 

1 Objecten in goede staat, voldoende gedocumenteerd, passend bij het doel 

van Natuurmuseum Nijmegen, en waarvoor een deskundig conservator 

aanwezig is, worden opgenomen in de collectie. 

 Actie 

1 object voldoende compleet voor determinatie 

* object incompleet, determinatie niet meer 
mogelijk 

2 

afvoeren 1 

 

2 datum en vindplaats (en evt. vinder) bij object 
aanwezig 

* geen datum, vindplaats e.d. aanwezig 

3 

5 

3 passend in verzamelbeleid Natuurmuseum 
Nijmegen    

* niet passend bij verzamelbeleid Natuurmuseum 
Nijmegen  

4 

naar NCB Naturalis 

4 passend in een bestaande deelcollectie 

* niet passend in een deelcollectie 

opnemen 1 

 

naar NCB Naturalis 

5 datum, vindplaats e.d. te achterhalen 

* datum e.d. niet te achterhalen 

opnemen 2 

6 

6 passend in verzamelbeleid Natuurmuseum 
Nijmegen 

* niet passend bij verzamelbeleid Natuurmuseum 
Nijmegen 

7 

afvoeren 2 

7 Object een vertebraat, dood of geprepareerd 

* Object botanisch, entomologisch of geologisch 

8 

afvoeren 3 

 

8 Vertebraat of deel ervan in goede staat, toonbaar 

* Vertebraat of deel ervan in slechte staat, niet 
toonbaar 

opnemen 3 

afvoeren 4 
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2 Objecten als de vorige, echter onvoldoende gedocumenteerd, maar de 

documentatie is te achterhalen. De moeite die dit kost moet worden 

afgewogen tegen de aanwinst van het object voor de collectie. Als die moeite 

naar het oordeel van de conservator te groot is, dan afvoeren. 

3 Vertebraten, of delen daarvan zonder documentatie, maar in goede staat en 

passend bij het doel van Natuurmuseum Nijmegen worden opgenomen in de 

collectie. 

6.3 Afvoeren 

1 Onherkenbare of onvolledige objecten die niet meer zijn te determineren 

worden afgevoerd. NCB Naturalis accepteert deze niet. 

2 Entomologische objecten, planten of gesteenten en fossielen, hoewel 

herkenbaar, maar zonder documentatie (ook niet traceerbaar), en niet 

passend bij het doel van Natuurmuseum Nijmegen worden afgevoerd. NCB 

Naturalis accepteert deze ook  niet vanwege het ontbreken van 

documentatie. 

3 Entomologische objecten, planten of gesteenten en fossielen, hoewel 

herkenbaar, maar zonder documentatie (ook niet traceerbaar), en hoewel 

passend bij het doel van Natuurmuseum Nijmegen worden afgevoerd. NCB 

Naturalis accepteert deze ook niet vanwege het ontbreken van documentatie. 

4 Vertebraten, of delen daarvan zonder documentatie, in slechte staat en 

hoewel passend bij het doel van Natuurmuseum Nijmegen worden afgevoerd. 

6.4 Collectievorming 

Het Natuurmuseum verzamelt natuurhistorische objecten uit de regio. Het 

verzamelen gebeurt hoofdzakelijk passief en de regio wordt ruim genomen. In 

de praktijk bestrijkt het verzamelgebied een cirkel om Nijmegen met een 

straal van 50 km. De geschonken collecties worden in het licht van de 

doelstelling en het geldende beleidsplan van het Natuurmuseum gesorteerd 

in een ‘museaal’ en een ‘niet museaal’ deel. Belangrijke criteria bij de selectie 

zijn documentatie en regionale herkomst. Toonbaarheid kan ook een rol 

spelen. Het museale deel wordt geregistreerd en opgenomen in de 

(kern)collectie. Het niet museale deel wordt meestal afgevoerd. Een 

belangrijke reden om een aangeboden collectie af te voeren kan zijn dat het 

Natuurmuseum Nijmegen onvoldoende voorzieningen of kennis heeft voor 

het duurzaam in stand houden van die collectie.  

We spreken van afvoeren en niet van afstoten, omdat van afstoten pas sprake 

is nadat objecten zijn geselecteerd of geregistreerd en al formeel deel 

uitmaken van de collectie, in het Natuurmuseum Nijmegen is dat de 
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kerncollectie. Bij afstoting geldt de museale richtlijn. Afgestoten objecten 

worden in principe aangeboden aan collega-instellingen, te beginnen met 

NCB Naturalis. 

Een natuurhistorisch object wint sterk aan betekenis naarmate er meer van 

bekend is. Dit geldt niet alleen voor onderzoekers maar ook voor het publiek. 

Daarom streeft het natuurmuseum er naar om in de komende planperiode 

uitsluitend voldoende gedocumenteerde objecten te verwerven. Dat zijn 

objecten voorzien van vinddatum, vindplaats en vinder. 

Baliemedewerkers moet duidelijk worden geleerd om de intake formulieren 

zo volledig mogelijk in te vullen, ook als er iets anders dan een dood dier 

wordt aangeboden. 

Het Natuurmuseum Nijmegen wil een centrum zijn voor regionale 

natuurhistorische kennis. Een natuurhistorische collectie van regionale 

herkomst is daarvoor weliswaar een goed middel voor geïnteresseerden, 

maar onvoldoende voor deskundigen. Teneinde de wetenschappelijke 

betekenis van de collectie zichtbaarder te maken is het nodig om in de 

komende planperiode de voorwaarde van regionale herkomst minder streng 

te laten gelden. Objecten voor deelcollecties met een overwegend 

wetenschappelijk doel zullen worden verworven met een geringere 

geografische beperking. Dat geldt in het bijzonder voor de deelcollecties 

Entomologie, Geopaleo en Herbarium. Desondanks blijft de regionale 

herkomst van objecten ook voor deze deelverzamelingen een krachtig 

selectiemotief. 

Onherkenbare of ontoonbare objecten worden in de komende planperiode 

niet meer verworven en al in bezit zijnde objecten van dien aard zullen 

worden verwijderd. 

Aangezien het Natuurmuseum thans alleen beschikt over deskundige 

conservatoren voor gesteenten, mineralen, fossielen (Geopaleo), hogere 

planten en mossen (Herbarium), insecten (Entomologie) en vertebraten, zal 

het in 2010-2015 met voorrang objecten verwerven uit deze categorieën. 

Objecten uit andere dan de genoemde categorieën zullen met 

terughoudendheid worden geaccepteerd en bij voorkeur worden 

doorgegeven aan collega-instellingen. Dit betreft bijvoorbeeld mollusken, 

paddenstoelen en korstmossen. 
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7 Geopaleo 

De deelcollectie Geopoaleo omvat gesteenten, mineralen, fossielen, pleistoceen botmateriaal en regionale 

boormonsters. De vrijwillige conservator is Xander de Jong. De conservator wordt bijgestaan door een 

groep van vijf vrijwillige medewerkers. De wekelijkse werkavonden zijn op dinsdag- en donderdagavond. 

7.1 Historie 

De eerste steen voor de deelcollectie Geopaleo werd in 1972 geschonken 

door J. Kooy, één van de grondleggers van het Natuurmuseum. De oudste, 

meer omvattende collectie komt van de Stedelijke Scholen Gemeenschap 

Nijmegen (SSGN). Deze collectie bestaat uit 785 gesteenten en werd  in 1976 

en 1980 aan het Natuurmuseum geschonken. Van iets latere datum zijn de 

omvangrijke collecties van Kooij (1983) en De Smit (1984) en belangrijke 

schenkingen van mineralen door Vonk, Meihuizen en het Afrikamuseum. In 

1996 schonken X. de Jong en J. Lippe 810 gidsgesteenten uit Bemmel.   

In 2003 volgden grote onderzoekscollecties van het Geologische Instituut van 

de Universiteit van Amsterdam.  

Sinds 2005 zijn uit de herkomstgebieden van onze regionale zwerfstenen, in 

Scandinavië 2300 gesteentemonsters verzameld en is de regionale collectie 

uitgebreid met vondsten uit grindzuigerijen in de omgeving van Nijmegen (ca. 

600 zwerfsteenfossielen en ca. 200 botresten). 

In de afgelopen tien jaar zijn diverse wetenschappelijke studenten- en 

excursiecollecties van de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht en in 2011 

van Artis overgenomen (in totaal ca. 1500 objecten). Het betreft hier 

mineralen en vooral gesteentemonsters uit de herkomstgebieden van de 

regionale zwerfstenen in Noorwegen, Zweden en Finland. Een collectie van 

1300 slijpplaatjes als ook de  daarbij behorende gesteenten en 

onderzoekgegevens zijn hierbij tevens verworven.  

Tabel 7.1 Overzicht van de omvangrijkste geschonken geologische collecties. 
 

Jaar  Collectie of schenker Aantal geschonken objecten  

1976 en 1980 Stedelijke scholengemeenschap Nijmegen (SSGN) 785 

1982 Jasperse. J. 353 

1982 – 2004 Rutjens J.A. 155 

1983 Kooy. J. 2839 



 
36 7 Geopaleo 

1983 Hove ten J.F. 153 

1984 Smit de. M. 3682 

1985 Verbeek 72 

1986 – 2009 Jong de X. 1650 

1987 Boerman D.J. 54 

1988 Mulder. C. 82 

1988 – 2009 Lippe C.J. 239 

1991 Prick 88 

1992 Mahieu Le G.C. 514 

1992 Corbey R. 52 

1995 Barendse 136 

1996 Jong de X. / Lippe C.J. 808 

1997 Dijk v. K 57 

1999 GEA, kring Arnhem/Nijmegen 62 

2001 Vonk 1200 

2002 Meihuizen 950 

2003 Afrikamuseum 600 

2003 Geol. Instituut Univ. v. A’dam (Tuyn v.) 710 

2003 Geol. Instituut Univ. v. A’dam (divers) 4800 

2003 – 2008 Fleuren. G. 565 

2010 – 2011 Jong de X. / Thijssen. P. 1600 

2011 Artis  1150 

 

7.2 Materiaal en  
omvang 

De omvang van de gehele deelcollectie wordt geschat op 12734 objecten 

(Tabel 7.2). Niet meegerekend zijn een collectie recente en fossiele schelpen 

en enkele bescheiden collecties pleistocene zoogdierfossielen.  
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De deelcollectie gesteenten is verreweg de grootste. Deze bedraagt 5990 

objecten. De collectie fossielen omvat 3258 objecten en de mineralencollectie 

1804. Het pleistoceen botmateriaal (457 objecten) is opgeteld bij de fossielen. 

Behalve de genoemde collecties  zijn er ook enkele kleinere verzamelingen: 

kwalitatief goede fluorescerende mineralen, zeldzame radioactieve 

mineralen, boormonsters van het Universiteitsterrein in Nijmegen, fossiele 

loopsporen uit Winterswijk en een collectie natuursteenmonsters. 

Tabel 7.2. Samenstelling van de deelcollectie Geopaleo, omvang, fysieke toestand (goed, matig, slecht), 
selectiegraad (%), registratiegraad (%). 
 

Onderdelen Omvang  

2011 

Fysieke 
toestand  

Geselecteerd Selectie % Digitaal geregistreerd  Registratie % 

Gesteenten 5990 100% g 5646 94,3 4157 73,6 

Fossielen en 
pleistocene 
botten 

3258 98% g, 2% 
m 

2346 72,0 1830 78,0 

Mineralen  1804 100% g 1713 95,0 1120 65,4 

Slijpplaatjes 1307 95% g, 5% 
m 

1050 80,3 0 0 

Boormonsters 375 95% g, 5% 
m 

350 93,3 0 0 

Totaal  12734 98% g, 2% 
m 

11105 87,2 7107 64,0 

 
7.3 Registratie en 

documentatie 
Het geordende deel van de deelcollectie gesteenten en fossielen is 

geregistreerd in een Access database (Figuur 7.1-7.2). Er staan 7107 

gesteenten, mineralen en fossielen geregistreerd. De gemiddelde 

registratiegraad is 64%. De gegevens van vrijwel alle gesteenten en fossielen 

zijn gevalideerd.  

Sinds 2005 werden moedergesteenten uit de herkomstgebieden van 

regionale zwerfstenen en zwerfstenen uit onze regio actief verzameld. Al deze 

objecten zijn gedocumenteerd.  

Het nog niet geselecteerde deel van de deelcollectie, de werkvoorraad, bevat 

o.a. slijpplaatjes en zand- en grindmonsters van boringen in Nijmegen. 



 
38 7 Geopaleo 

7.4 Kerncollectie 

De kerncollectie wordt gevormd door alle geselecteerde of geregistreerde 

objecten. Voor destructief onderzoek en ruil wordt een voorraad 

aangehouden van duplicaat gesteentemonsters uit Scandinavië en 

zwerfstenen uit de regio. De duplicaten zijn ook beschikbaar voor 

schoollessen. Er is een kleine collectie niet gedocumenteerde fossielen 

speciaal bestemd voor uitleen.  

7.5 Beheer en 
behoud 

De fysieke toestand van de deelcollectie is goed, de collectieonderdelen zijn 

overzichtelijk geordend.  

Mindere objecten worden afgevoerd of vervangen door betere. Afgevoerd 

materiaal krijgt zoveel mogelijk een passende bestemming: andere musea of 

geologische verenigingen, educatie, etc. 

Op dit moment ondergaan de gesteenten en het pleistoceen botmateriaal 

een wijziging in systematische classificatie. 

De bewaarruimte van Geopaleo in de kelder van het depot is erg stoffig door 

de naastgelegen timmerwerkplaats en de open trap. Maatregelen tegen het 

stof zijn wenselijk. Vanwege kans op schimmelinfectie is er is 

klimaatbeheersing nodig voor de collectieruimte met opgeslagen pleistoceen 

botmateriaal. Andere collectieonderdelen behoeven geen bijzondere 

maatregelen.  

Ter ondersteuning van het collectiebeheer is er een bibliotheek met 600 

geologische boeken te beheren. 
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Figuur 7.1. Het invoerscherm van de database voor de deelcollectie Geopaleo. 
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Figuur 7.2. Relaties tussen de kolommen van de database voor de deelcollectie Geopaleo. 
 

 

 

7.6 Collectievorming 

Sinds 2000 nam de deelcollectie jaarlijks toe met gemiddeld 729 stuks (Tabel 

3.1). De deelcollectie gesteenten groeit vooral door actief verzamelen van 

moedergesteenten in de herkomstgebieden in Scandinavië. De conservator 

organiseert expedities voor het verzamelen van moedergesteenten in de 

herkomstgebieden van regionale zwerfstenen. Zwerfstenen uit de eigen regio 

worden eveneens actief verzameld. Mineralen worden niet actief verzameld. 

Er is geen beleid om nieuwe collecties te verwerven.  

Sinds 2005 wordt het geregistreerde deel van de collectie gesteenten en 

fossielen kritisch beoordeeld op herkomst, kwaliteit, aantal en 
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herkenbaarheid. Er zijn tot nu toe 3300 objecten uit de kerncollectie 

verwijderd. De gesteenten en fossielen worden systematisch geordend 

volgens de gangbare classificaties. 

Er worden alleen onvoorwaardelijke schenkingen geaccepteerd en geen 

permanente bruiklenen. 

De door Jan Lippe bij Bemmel verzamelde interessante collectie van ongeveer 

6500 zwerfstenen en zwerfsteenfossielen zal in de planperiode naar het 

Natuurmuseum worden overgebracht, om te worden geselecteerd, 

geregistreerd en ingevoegd in de deelcollectie Geopaleo. 

De conservator blijft expedities voor het verzamelen van moedergesteenten 

ondernemen. 

7.7 Doelgroepen 

Gebruikers van de collectie zijn museummedewerkers, (amateur)geologen, 

universiteitsmedewerkers en particuliere verzamelaars. Ook scholieren van 

basis-, middelbare scholen maken gebruik van de deelcollectie. Bijzondere 

doelgroepen zijn bezoekers die deelnemen aan workshops en cursussen die 

door de conservator en anderen op het Natuurmuseum worden 

georganiseerd. De conservator verzorgt excursies, rondleidingen en lezingen 

die de deelcollectie Geopaleo bij een breed publiek bekend maken. Duitse 

geologen van de Universiteit van Hamburg doen onderzoek aan 

moedergesteenten uit de herkomstgebieden van regionale zwerfstenen. Het 

pleistoceen botmateriaal wordt gedetermineerd in samenwerking met de 

Werkgroep Pleistocene Zoogdieren. 

 

Leden van de Werkgroep 

Pleistocene Zoogdieren 

aan het werk met het 

determineren  van 

pleistoceen materiaal uit 

de collectie. 
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7.8 Juridische aspecten 

De gehele deelcollectie Geopaleo is eigendom van het Natuurmuseum 

Nijmegen. Voor zover bekend, rusten er weinig juridische beperkingen op. 

Het Natuurmuseum heeft enkele geologische objecten in permanente 

bruikleen. Voor een volledig overzicht is nader onderzoek nodig. Er is één 

nalatenschap wettelijk vastgelegd waarbij een kleine collectie 

gesteenten/fossielen aan Geopaleo wordt nagelaten. 

7.9 Digitaal beschik- 
bare onderdelen 

Alle geselecteerde objecten staan geregistreerd in een Access database 

(Figuur 7.1-7.2). De digitale registratie bevordert de toegankelijkheid ten 

dienste van de conservatoren en toekomstige digitale bezoekers. Het 

geregistreerde deel van de kerncollectie (7107 objecten) komt voor een 

digitale afbeelding in aanmerking. Slechts enkele objecten zijn digitaal 

afgebeeld en gepubliceerd op de website natuurmuseum.nl. maar in feite 

moet het digitaal fotograferen van de geregistreerde deelcollectie nog 

beginnen. 

Doelen voor de planperiode zijn: het toegankelijk maken van de kerncollectie 

op internet. 
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8 Herbarium 

Het herbarium bestaat uit vijf deelverzamelingen: vaatplanten, kranswieren, mossen, korstmossen en 

paddenstoelen. De verzameling vaatplanten is verreweg de grootste. De deelcollectie vaatplanten heeft 

twee vrijwillige conservatoren: Sophie Hochstenbach en Gerard Dirkse. Beide conservatoren zijn bioloog en 

in gelijke mate verantwoordelijk.  

8.1 Historie 

De deelcollectie ontstond in 1990 met de schenking door H. Helsper 

(Nijmegen) van zijn omvangrijke collectie Europese planten. De collectie bevat 

vooral materiaal uit Oostenrijk en Zuid-Frankrijk, maar ook materiaal uit de 

regio. Vanwege de omvang, 2574 vellen, en het afwijkende formaat van de 

opzetvellen (A4) wacht de collectie nog op bewerking. In 2011 is de 

verzameling geordend naar herkomst. 

Sinds het ontstaansjaar 1990 verzamelen Gerard Dirkse en Sophie 

Hochstenbach jaarlijks, als leden van  de plantenwerkgroep van de KNNV 

afdeling Nijmegen, 200-600 gedroogde planten uit de regio, die zij schenken 

aan het Natuurmuseum.  

Belangrijke oudere schenkingen waren de oude collecties van S. Meijer, A. 

Fiet en Pater Ruigrok. De collectie van A. Fiet is interessant omdat de planten 

tussen 1912 en 1915 bij Nijmegen zijn verzameld. Recentere schenkingen 

kwamen van o.a. A.I. Reijerse en H. Strijbosch. 

 

Tabel 8.1. 

 De grootste geschonken 

particuliere herbaria, 

geordend naar omvang. 

 

 

 

 

*nog niet alle geschonken 

collecties zijn 

geregistreerd 

 

Herbaria Geregistreerde collecties Jaar van aanbod 

Reijerse, A.I. 1182 2008 

Fiet, A. 518 onbekend 

Herbarium Universitatis 
Noviomagensis* 

511 2004 en 2008 

Ruigrok, A. 248 2002 

Barendse, R. 128 Divers 

Beijersbergen, A. 98 2005 

Helsper, H.P.G.* 97 1990 

Strijbosch, H.* 75 2005 

Meijer, S.C. 51 1991 
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Tabel 8.2.  

Verzamelaars die meer 

dan 50 afzonderlijke 

objecten schonken.  

 

 

 

Met uitzondering van de collectie E. Eisma, een permanente bruikleen, is de 

gehele deelcollectie eigendom van het Natuurmuseum Nijmegen.  

De geschiedenis van de deelcollectie is grotendeels bekend, maar wacht nog 

op beschrijving. Deze kan plaatsvinden op grond van de 

schenkingsovereenkomsten en de registratiedatabase. 

8.2 Materiaal en  
omvang 

De deelcollectie Herbarium omvat gedroogde vaatplanten (Spermatophyta), 

mossen (Hepaticophyta, Bryophyta en Anthocerotophyta), paddenstoelen en 

lichenen (Mycota) en kranswieren (Charophyta). De totale deelcollectie 

omvat naar schatting 15269 objecten (Tabel 8.3). De vaatplanten zijn het 

talrijkst (14609 collecties). Mossen, paddenstoelen en korstmossen zijn veel 

minder in aantal.  

  

Verzamelaars Geregistreerde collecties 

Dirkse, G.M. & Hochstenbach, S.M.H. 2752 

Dirkse, G.M. 1758 

Feenstra, M. 230 

Wiegmans, A.M. 117 

Dirkse, G.M. & Reijerse, A.I. 90 
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Tabel 8.3. Samenstelling deelcollectie Herbarium, omvang, fysieke toestand, selectiegraad, 
registratiegraad. 
 

Groepen Omvang 2011 Geselecteerd Selectie % Fysieke 
toestand 
goed, 
matig, 
slecht % 

Digitaal 
geregistreerd 

Registratie % 

Vaatplanten  14609 8627 59,1 95 g, 5 m 8114 94,1 

Kranswieren 
op alcohol 

15 15 100,0 100 g 0 0 

Mossen* 395 395 100,0 100 g 0 0 

Fungi en 
lichenen* 

250 0 0 90 g, 5 m, 
5 s 

0 0 

Totaal 
collecties 

15269 9037 59,2 95 g, 5 m, 
<1 s 

8114 89,8 

*waaronder 113 objecten uit 19de eeuw 

 

8.3 Registratie en  
documentatie 

Alle geordende objecten zijn geregistreerd in een Access database (Figuur 8.1-

8.2). De nomenclatuur van de tabellen soorten en families volgen de Heukels 

Flora van Nederland (van der Meijden, 2005). Soorten die daarin ontbreken 

krijgen een naam uit Europese standaard flora’s. De geografische positie van 

een vindplaats wordt geregistreerd in Rijks Driehoek (RD) coördinaten, 

afgelezen van de Inventarisatieatlas (Vogelbescherming Nederland en VOFF, 

2007)of van een GPS ontvanger. 

De registratiegraad bedraagt 89,8 % en komt geheel voor rekening van 

vaatplanten. 

De documentatie is wisselend, maar vermeldt tenminste vinddatum en 

vindplaats, en bijna altijd ook vinder of schenker. Vaak is de groeiplaats 

vermeld. Soms zijn de soorten genoemd waarmee de verzamelde soort 

samengroeide. 

Sommige collecties waren een onderdeel van een particulier herbarium dat 

als geheel werd geschonken. Na opname van zo’n particulier herbarium in het 

herbarium van het Natuurmuseum Nijmegen raken de afzonderlijke collecties 

verspreid tussen andere collecties, doordat deze collecties systematisch zijn 
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geordend. Hierdoor zou het verband tussen die collecties verbroken kunnen 

raken. Om dit te voorkomen werd op het herbariumvel vermeldt uit wiens 

herbarium een collectie afkomstig is. In de database kan op de afkomst van 

collecties worden geselecteerd. Hierdoor kan van elk geschonken herbarium 

een inventaris worden verkregen. Indien gewenst kan op grond van de 

inventarislijst elk herbarium opnieuw worden samengesteld. 

8.4 Kerncollectie 

De geselecteerde en geordende objecten vormen het herbarium en 

vertegenwoordigen de kerncollectie.  

8.5 Beheer en behoud 

Beheer en behoud omvatten: verzamelen en documenteren in het veld, 

drogen, opzetten, etiketteren, registreren in database, alfabetiseren en 

invoegen in herbarium. Schenkingen worden ontsmet, (indien nodig) opgezet 

en geëtiketteerd, geregistreerd, gealfabetiseerd en ingevoegd in het 

herbarium. Grote schenkingen worden na ontsmetting opgeslagen in 

afwachting van verdere verwerking. Het herbariumbeheer vindt gedurende 

het gehele jaar plaats: verzamelen en drogen van lente tot herfst en opzetten 

tot en met digitaal registreren in herfst en winter.  

Van de vaatplantencollecties is 54% geordend en volgens de standaard van 

het Nationaal Herbarium Leiden opgeslagen in een herbarium (Bridson & 

Forman, 1998). Het herbarium is alfabetisch ingericht op familienaam en 

daarbinnen op soortnaam. De indeling van soorten in families volgt de 

Heukels’s flora van Nederland, maar is nog niet geheel aan de laatste druk 

(van der Meijden, 2005) aangepast.  

De fysieke toestand van de deelcollectie is goed. De gehele deelcollectie is 

sedert 2002 minstens één keer diepgevroren. Geschonken collecties worden 

pas in het herbarium opgenomen nadat zij zijn diepgevroren (ontsmet).  

In de planperiode zal het hele herbarium weer worden diepgevroren. 

De ordening in families wordt aangepast aan de moderne indeling. 

De deelcollectie Herbarium is gehuisvest in de collectieruimte en is alleen 

toegankelijk voor geautoriseerde personen. Het herbarium is te raadplegen 

op afspraak en onder begeleiding van de conservator. Materiaal is alleen voor 

onderzoek voor uitleen beschikbaar. 
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Het herbarium,  
alfabetisch ingericht op 
familienaam en 
daarbinnen op soortnaam.  

De indeling van soorten in 
families volgt de Heukels’s 
flora van Nederland 

 

 

 

 

 

 

Hoewel dierlijke aantastingen verreweg de grootste bedreiging voor het 

herbarium vormen zijn temperatuur en luchtvochtigheid niet geheel 

onbelangrijk. Aangenomen wordt dat de optimale bewaartemperatuur (T) 

voor gedroogde planten gelijk is aan die voor papier: 17-19,5 graden Celsius 

(Metsger & Byers, 1999). Een andere bron (Bridson & Forman, 1998) geeft 
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voor gedroogde planten een T van 18-23 graden Celsius. Het Nationaal 

Herbarium Leiden bewaart de plantencollectie bij 17 graden Celsius.  

De richtlijnen van het Instituut Collectie Nederland (ICN) geven ruimere 

waarden voor T (2-25 graden Celsius) en RV (52%) dan de boven genoemde 

(Mangnus, 2006). Het ICN adviseert om de veranderingen in T en RV zoveel 

mogelijk te beperken. Temperatuurschokken dienen zo veel mogelijk te 

worden voorkomen. 

Figuur 8.1. Invoerscherm van de database voor de deelcollectie Herbarium. In het vak ‘samen met’ worden 
planten opgegeven waarmee het gemonteerde object samengroeide. 
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Figuur 8.2. Relaties tussen de kolommen en tabellen van de database voor de deelcollectie Herbarium. 
 

 

8.6 Collectievorming 

Sinds 2000 groeide de deelcollectie vaatplanten met gemiddeld 984 collecties 

per jaar (Tabel 2.1). De groei is een gevolg van schenkingen van zowel recente 

als van oudere collecties. De deelcollectie is representatief voor de regionale 

flora (Dirkse, Hochstenbach, & Reijerse, 2007) en wordt bewaard voor de 

studie van taxonomie en plantengeografie.  

De conservatoren van de deelcollectie verzamelen in de regio en daarbuiten 

objecten en zijn gemachtigd om door de Flora en fauna wet beschermde 

planten te verzamelen.  

Versterking van de regionale representativiteit blijft een doel, evenals het 

versterken van de kennisfunctie van het herbarium. 

8.7 Doelgroepen 

De deelcollectie planten wordt bewaard voor geografisch en taxonomisch 

onderzoek. De digitale registratie bevordert de toegankelijkheid ten dienste 

van de conservatoren, de directie en de Afdeling Presentatie. De, nog niet 

gerealiseerde, toegankelijkheid op internet staat ten dienste van het publiek 

en onderzoekers. 

8.8 Juridische aspecten 

Voor het verzamelen, bewaren en uitlenen van beschermde planten heeft het 

Natuurmuseum ontheffing van de bepalingen in de Flora- en fauna wet.  
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Op de collectie van E. Eisma rusten de bepalingen zoals die zijn verwoord in 

de overeenkomst voor permanente bruikleen. 

8.9 Digitaal beschik- 
bare onderdelen 

Vrijwel het gehele herbarium (>90%) is geregistreerd in een Access database 

(Figuur 8.1-8.2). De database is te raadplegen in het depot.  

Ongeveer de helft van het herbarium is te raadplegen via NLBIF of GBIF 

(http://data.gbif.org/datasets/resource/9185). In de planperiode wordt de 

publicatie van de collectie door GBIF voltooid. 

Een pda applicatie maakt het mogelijk de database in het veld te raadplegen. 

Van een opgegeven soort kan online de geografische herkomst van de 

objecten worden nagegaan. 

Voor digitale afbeelding komen naar schatting 3012 objecten in aanmerking. 

Van enkele objecten staat al een digitale afbeelding op de website 

(natuurmuseum.nl). Maar, net als bij de andere deelcollecties, moet het 

digitaal fotograferen van 50% van geregistreerde deelcollectie eigenlijk nog 

beginnen.  

Een aparte vermelding verdient de in 2011 ontwikkelde 

waarnemingendatabase gevuld met veldwaarnemingen van planten, 

voornamelijk in de omgeving van Nijmegen, maar ook wel daarbuiten. Deze 

database bevat 100.000 regels en kan op internet worden geraadpleegd in 

een omgeving van Google maps (https://mail.natuurmuseum.nl/googlemap/).  

In de planperiode zal de herbarium database op een vergelijkbare manier op 

internet worden ontsloten. 

  

http://data.gbif.org/datasets/resource/9185
https://mail.natuurmuseum.nl/googlemap/
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9 Entomologie 

De deelcollectie Entomologie (insecten) bestaat in feite uit alle arthropoden. Aangezien insecten verre in 

de meerderheid zijn, wordt zij ook wel deelcollectie insecten of insectencollectie genoemd. Sjef van der 

Molen is vrijwillig conservator. 

9.1 Historie 

De geschiedenis van de deelcollectie is niet onderzocht maar kan op grond 

van de schenkingsovereenkomsten worden beschreven.  

De entomologische collectie van Natuurmuseum Nijmegen is ontstaan uit 

bijdragen van particuliere verzamelaars, waarvan Tabel 9.1 de belangrijkste 

toont. De overdracht van de grotere particuliere collecties vond plaats in 

gedeelten en verspreid over jaren. De overdrachten zijn heel beperkt 

gedocumenteerd. Daarom ontbreken de jaren waarin de schenkingen 

plaatsvonden. 

Uit de vlindercollectie (Lepidoptera) van Anton Cox ontving het museum 7725 

doubletten. De vlindercollectie van Van Stiphout (3632 ex) kwam via Anton 

Cox naar het natuurmuseum.           
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Tabel 9.1.  

Overzicht van grootste 

particuliere insecten 

verzamelingen (>50 

objecten), geschonken aan 

het Natuurmuseum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* nog niet alle objecten 

geregistreerd

Collecties Aantal 

Cox, A.L. 7725 

Stiphout, M.L. van 3632 

Molen, S. van der 2213 

Fliervoet, W. 1184 

Amory, H. 1011 

Schreurs, A.E.P. 838 

Velden, N. van der 612 

Megens, P. 346 

Queis, H.J.J.G. 290 

Velden, G. van der 267 

Reihs, L. 260 

Frencken, J. 249 

Delnoye, J.H.M. 215 

Prick, M.* 178 

Sentjens, J. 156 

Boer, R.J. de 148 

Kleukers, R. 121 

Beyer, R. 86 

Clerx, Huys en Peters 83 

Linden, J. van de 82 

Teerink, D.J. 72 

Hengelbrock, W.G. 66 

Wolschrijn, J.B. 65 

Rootbeen, J.M.G. 64 

Maassen, A.W.P. 56 

Prick, J.* 55 
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9.2 Materiaal en  
omvang 

De deelcollectie insecten bestaat uit met insectenspelden opgeprikte 

insecten. De omvang van de deelcollectie wordt geschat op 43632 

exemplaren (Tabel 9.2).  

De belangrijkste in de deelcollectie vertegenwoordigde insectenordes zijn: 

Lepidoptera (vlinders), Coleoptera (kevers), Hymenoptera (bijen, wespen 

e.d.), Diptera (vliegen), Orthoptera (sprinkhanen en krekels) en Odonata 

(libellen).  

Lepidoptera vormen het  grootste onderdeel met naar schatting 27086 

objecten, waarvan 18484 (68%) geselecteerd en digitaal geregistreerd. 

Coleoptera zijn er ongeveer 5528. Hiervan zijn 2108 (38%) geselecteerd en 

digitaal geregistreerd. Hymenoptera (3485 objecten) zijn veel minder 

vertegenwoordigd. Het minst vertegenwoordigd zijn Diptera, Orthoptera en 

Odonata. Deze zijn niet afzonderlijk geteld (Tabel 9.2).  

De categorie diversen omvat laden met een gemengde inhoud van 

arthropoden waaronder niet alleen insecten, maar ook kreeftachtigen, 

spinnen en schorpioenen. Er is een kleine collectie mieren op alcohol (200 

objecten). 

Tabel 9.2. Samenstelling deelcollectie Entomologie, omvang, fysieke toestand (goed, matig, slecht), 
ordening en registratiegraad. 
 

Onderdelen Omvang 2011 Fysieke toestand %  Geselecteerd en digitaal 
geregistreerd* 

Selectie en registratie % 

Lepidoptera 27086 100 g 18484 68,2 

Coleoptera 5528 100 g 2108 38,1 

Hymenoptera 3485 100 g 1017 29,2 

Orthoptera 292 100 g 205 70,2 

Diversen** 5946 95 g, 5 m 1922 32,3 

Mieren op 
alcohol 

200 100 g 0 0 

Gallen 146 100 g 0 0 

Educatieve 
collectie 

949 100g 0 0 



 

 
 

54 9 Entomologie 

Totaal 43632 100g, 5 m 23736 54,4 

*het geselecteerde deel is onbekend, maar niet veel groter dan het geregistreerde deel. 

** o.a. Diptera, Orthoptera en Odonata 

 

9.3 Registratie en  
documentatie 

De registratie vindt plaats in een Acces database (Figuur 9.1-9.2). De 

geografische positie van een Nederlandse vindplaats wordt zowel 

geregistreerd in Rijks Driehoek (RD) coördinaten, afgelezen van de 

Inventarisatieatlas (Vogelbescherming Nederland en VOFF, 2007), als in UTM 

grid nummering. De systematiek en de nomenclatuur van de tabellen ordes, 

families, geslachten en soorten volgen de Fauna Europaea. De Fauna 

Europaea (faeu) is een database van alle Europese landdieren. Geografische 

en systematische selecties zijn vanaf 2004 van internet te downloaden. De 

database wordt regelmatig geactualiseerd. Oude soortnamen worden herleid 

tot namen in die databasa. Lepidoptera hebben in de tabel soorten (Figuur 

9.2) zowel een faeu taxon identificatiecode als een code volgens Kuchlein en 

de Vos (Kuchlein & de Vos, 1999). De deelcollectie is voor 54%  geselecteerd 

en digitaal geregistreerd (Tabel 9.2). De documentatie is minimaal, maar 

voldoende: vinddatum, vinder of schenker, vindplaats, bijzonderheden.  

9.4 Kerncollectie 

Alleen geselecteerde en geregistreerde objecten vormen de kerncollectie.  

9.5 Beheer en behoud 

De conservator Entomologie is verantwoordelijk voor het beheer. Leden van 

de insectenwerkgroep van de KNNV afdeling Nijmegen schenken en 

determineren objecten. De deelcollectie wordt bewaard in standaard 

insectenladen en is geordend per orde. De insectenladen hebben nog 

verschillende formaten, maar deze zullen worden beperkt tot twee.  

De deelcollectie is gehuisvest in een staande stalen kast in een donkere 

ruimte waarvan temperatuur en vochtigheid worden geregeld. De afsluitbare 

bewaarruimte is alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen en voor 

derden op afspraak en onder begeleiding. 
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De deelcollectie 

entomologie  wordt 

bewaard in standaard 

insectenladen en is 

geordend per orde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deelcollectie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor studie. Een klein deel (949 

objecten) heeft een educatieve bestemming. Het educatieve gebruik behelst 

lezingen, demonstraties, presentaties en lessen. 

De gehele deelcollectie is een keer diepgevroren (ontsmet). De fysieke 

toestand is goed. Geïnfecteerde laden worden meteen diepgevroren. 

Voor insecten wordt een bewaartemperatuur van 17 graden Celcius 

genoemd. De temperatuur in de collectieruimte kan door de afwezigheid van 

voldoende klimaatbeheersing niet op deze temperatuur worden gehouden 
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9.6 Collectievorming 

De conservator van de deelcollectie verzamelt objecten en is gemachtigd om 

door de Flora en fauna wet beschermde insecten te vangen. De deelcollectie 

groeit vooral door schenkingen van particulieren.  

9.7 Doelgroepen 

De entomologische collectie wordt onderhouden voor entomologen, 

studenten en andere onderzoekers. Een klein deel wordt onderhouden voor 

tentoonstellingen, uitleen en andere educatieve doelen. 

Digitale registratie komt ten goede aan het collectiebeheer, de directie, de 

afdeling Presentatie, het publiek en entomologen. 

9.8 Juridische aspecten 

Op sommige onderdelen van de deelcollectie rust een 

bruikleenovereenkomst. Het Natuurmuseum Nijmegen heeft ontheffing van 

de bepalingen in de Flora en faunawet.  

 

 

 

Een stagiair aan het werk met het determineren van  snuitkevers. 
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9.9 Digitaal beschik- 
bare onderdelen 

De geselecteerde objecten staan geregistreerd in een Acces database (Figuur 

9.1-9.2). De nomenclatuur is overgenomen van de digitale Fauna Europaea. 

De meeste objecten komen voor digitale afbeelding in aanmerking. Van 

enkele objecten staat al een digitale afbeelding op de website 

(natuurmuseum.nl). Maar, net als bij de andere deelcollecties, moet het 

digitaal fotograferen van 50% van geregistreerde deelcollectie nog beginnen.  

In de planperiode wordt de database via internet toegankelijk gemaakt. 

 

Figuur 9.1.  

Digitaal formulier voor 

registratie van objecten 

in de Entomologie 

database. 
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Figuur 9.2 Relatieschema van de kolommen en tabellen van de Entomologie database. 
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10 Vertebraten 

Tot de deelcollectie Vertebraten behoren vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en vissen. Ook 

producten van deze organismen, zoals eieren, maken deel uit van de deelcollectie. Daphne Niehoff is 

conservator. Zij is tevens collectiebeheerder en in dienst bij het Natuurmuseum.  De collectie eieren 

behoorde voorheen tot de deelcollectie Diversen, maar gezien de aard van de collectie is deze in 2011 

opgenomen in de deelcollectie Vertebraten. De verzameling vogelnesten behoort nu nog tot de 

deelcollectie Diversen maar zal na inventarisatie tevens opgenomen worden in de deelcollectie 

Vertebraten.  

Geprepareede vertebraten die op vloeistof worden bewaard, worden tevens tot de deelcollectie 

Vertebraten gerekend. Vloeistofpreparaten van andere aard hierboven behoren tot de deelcollectie 

Diversen, Entomologie of Herbarium. Deze objecten worden aldaar behandeld en in het volgende overzicht 

buiten beschouwing gelaten.  

10.1 Historie 

De deelcollectie Vertebraten begon als een verzameling matig 

gedocumenteerde schoolcollecties met objecten uit alle geledingen van het 

dierenrijk. Hieronder vallen inheemse vogels en zoogdieren, maar ook 

uitheemse vertebraten zoals schildpadden, krokodillen, varanen, primaten en 

andere exotische organismen. Belangrijke schoolcollecties binnen de 

deelcollectie zijn die van het Canisius College te Nijmegen, de Stedelijke 

Scholengemeenschap Nijmegen, het Neboklooster te Nijmegen en het Sint 

Henricus Instituut te Grave. Van enkele oude schoolcollecties is de 

geschiedenis vastgelegd. De geschiedenis van de Canisius collectie is beknopt 

beschreven in enkele documenten (Mangnus, 1984). Tevens is de 

geschiedenis van de Sint Henricus collectie in het kort geschetst (Mangnus, 

1982).  

Aangezien de doelstelling van de stichting Natuurmuseum Nijmegen 

toentertijd geen geografische beperkingen stelde aan de herkomst van de 

objecten, voldeden de meeste schoolverzamelingen aan de toenmalige 

verzameleisen. In reactie op het veranderde rijksmuseumbeleid werd in 1987 

de verzameldoelstelling van het Natuurmuseum geografisch ingeperkt tot een 

ruim gebied rondom Nijmegen. Veel objecten uit de oude 

schoolverzamelingen pasten daardoor niet meer bij de doelstellingen van het 

museum en werden afgestoten (Natuurmuseum Nijmegen, 1999) 

(Natuurmuseum Nijmegen, 2005).  

De deelcollectie groeide na 1990 voornamelijk door particuliere schenkingen 

en door regionale, dood gevonden dieren. Het relatieve aandeel van de oude 
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schoolverzamelingen is in de loop der tijd afgenomen. Goed 

gedocumenteerde regionale objecten vormen thans de meerderheid.  

De informatie over de historie van de deelcollectie ligt opgeslagen in de 

database Vertebraten, intakeregisters en schenkingsovereenkomsten. De 

geschiedenis van de deelcollectie is nog onvoldoende onderzocht maar kan 

mede op grond van de schenkingsovereenkomsten worden beschreven. Tabel 

10.1 geeft een overzicht van de belangrijkste collecties (in aantal) binnen de 

deelcollectie. In tabel 10.2 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste 

aanbieders en verzamelaars. 

 

Tabel 10.1.  

Overzicht gewichtigste 
collecties (in aantal) en het 
jaar van schenking of 
aankoop. 
 

 

  

 Collecties Aard Huidig aantal Jaartal 
schenking of 
aankoop 

Canisius college Divers 529 1983 

Stedelijke 
scholengemeenschap 
Nijmegen 

Divers 279 1980 

NEBO Divers 165 1978 

Sint Henricus Instituut Divers 136 1981 

Ommen Opgezette 
dieren 

57 1976 

Mozaiek College 
Arnhem 

Divers 28 2002 

Naturalis Botmateriaal 23 1998 

Dominicus college Divers 10 2002 
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Tabel 10.2.  

De belangrijkste 
aanbieders van 
vertebraten gerangschikt 
volgens aantal 
schenkingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10.2 Materiaal en  

omvang 

De deelcollectie Vertebraten bestaat hoofdzakelijk uit materiaal van dierlijke 

aard. Dit zijn onder andere geprepareerde dieren (opgezet), ongeprepareerde 

dieren (diepvriesvoorraad), eieren, botmateriaal en vloeistofpreparaten. 

Tevens zijn er modellen aanwezig van enkele amfibieën en reptielen. Het 

vulmateriaal en de voetstukken van de geprepareerde objecten zijn van 

plantaardig of synthetisch materiaal. De vloeistofpreparaten worden bewaard 

op ethanol of formaline.  

De geprepareerde objecten staan in verrijdbare stellingen in de 

collectieruimte. Botmateriaal, modellen e.d. liggen daar tevens opgeslagen in 

gesloten kartonnen dozen. De vogeleieren worden bewaard in een aparte 

ladekast in de afgesloten collectieruimte. Enkele geweien zijn vanwege 

ruimtegebrek opgehangen in het atelier van het depot. Ook staan hier de 

geprepareerde objecten die na het prepareren enkele dagen moeten drogen. 

De ongeprepareerde objecten zijn opgeslagen in de vriezers in de kelder van 

het depot en in een vriesvak in het museum. De vloeistofpreparaten zijn, 

samen met de vloeistofpreparaten uit de deelcollectie Diversen en 

Entomologie, opgeborgen in een gesloten kast in het atelier van het depot. 

Een deel van de objecten wordt tentoongesteld in het Natuurmuseum aan de 

Aanbieders/ 

verzamelaars 

Aard Huidig aantal Jaartal aanbod 

Dierenambulance 
Nijmegen 

Ongeprepareerd 110 Divers 

Doornik, P. van Eieren 101 1983 

Wurster, R. Eieren 87 1993 

Vonk, A. Botmateriaal 72 2001 

Oomen, H. Eieren 64 onbekend 

Rovers, G. Botmateriaal 61 Divers 

Hopman, E. Eieren 41 onbekend 

Steendam, J. Ongeprepareerd 38 Divers 

Schipper Eieren 33 1987 

Prick Botmateriaal 31 1991 
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Gerard Noodtstraat. De omvang van de deelcollectie wordt gemeten in het 

aantal objecten en het volume (kubieke meters). 

 

Ook producten van 

dierlijke aard, zoals 

vogeleieren, zijn 

opgenomen in de 

deelcollectie Vertebraten 

 

 

 

 

 

 

De omvang van de gehele deelcollectie bedraagt begin 2012, 4444 objecten 

(Tabel 10.3). Bij de genoemde omvang is de diepvriesvoorraad inbegrepen. 

Deze bestaat uit naar schatting 300 diepgevroren dieren en fungeert als 

voorraad om te kunnen voldoen aan de vraag van de afdelingen Educatie en 

Presentatie en ter aanvulling van de kerncollectie. De collectie 

vloeistofpreparaten binnen de deelcollectie is recentelijk gesaneerd, 

aanpassingen moeten nog worden doorgevoerd in de database. Na controle is 

gebleken dat de digitale registratiegraad van de deelcollectie niet 100% is.  

Het behalen van de 100% is een doelstelling. 
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Tabel 10.3. Samenstelling deelcollectie Vertebraten, omvang, fysieke toestand en registratiegraad. Fysieke 
toestand: goed, matig, slecht. 
 

Onderdelen Omvang 2011 Fysieke toestand % Digitaal geregistreerd  Registratie % 

Geprepareerd 1736 90 g, 10 m 1736 100,0 

Ongeprepareerd 300 100 g 277 92,0 

Eieren 1093 100 g 1093 100,0 

Botmateriaal (incl. 
geweien, hoorns, kiezen, 
schedels, complete 
skeletten etc.) 

779 100 g 779 100,0 

Overigen (balgen, huiden, 
vloeistofpreparaten, 
modellen etc.) 

536* 100 g 536* 100,0 

Totaal 4444 - 4421 99,5 

 

*De collectie vloeistofpreparaten binnen de deelcollectie is recentelijk gesaneerd, aanpassingen moeten 

nog doorgevoerd worden in de database. 

10.3 Registratie 

De conservator is verantwoordelijk voor de digitale registratie. Voor de 

registratie van de deelcollectie wordt een Acces database gebruikt (Figuur 

10.1-10.2). De registratie van aangeboden objecten stamt uit de tijd dat het 

wettelijk verplicht was om jaarlijks aan het ministerie van LNV opgave te doen 

van verworven beschermde dieren en van mutaties in de collectie 

beschermde dieren. In opzet is de database een model van de NHOK kaart die 

gedurende vele jaren werd gebruikt voor de handmatig bijgehouden 

verplichte registratie van vertebraten.  

Door wisseling in personeel en onvoldoende coördinatie zijn in de loop der 

tijd hinderlijke inconsequenties ontstaan in de aan objecten toegekende 

categorieën. Hierdoor zijn samenvattingen en tellingen vaak moeilijk te 

interpreteren.  

In de planperiode zullen de inconsequenties worden rechtgezet en zal de 

database verder worden vereenvoudigd. 

Alle ter preparatie aangeboden dieren of delen daarvan moeten in volgorde 

van ontvangst worden ingeschreven in een bij de prepareervergunning 

behorend register. De prepareervergunning en het register stonden voorheen 
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op naam van H. Huilmand, vrijwillig hoofdpreparateur van het museum. Vanaf 

1-1-2012 staat dit register op naam van de conservator. In het register wordt 

het volgende vermeld:  

· Het aantal en de diersoort; 

· De datum van ontvangst en aflevering van de dieren; 

· De naam en het adres van degene(n) van wie de dieren zijn ontvangen; 

· De naam en het adres van degene(n) aan wie de dieren zijn afgeleverd; 

· Het nummer van het merkteken. 

Ieder jaar moet de conservator voor 31 januari aan Dienst Regelingen een 

rapportage opsturen met betrekking tot de in het voorafgaande kalenderjaar 

verworven, ontvangen en afgeleverde dieren en/of delen daarvan. 

Objecten (ongeprepareerd evenals geprepareerd) worden vrijwel uitsluitend 

aangeboden bij de balie van het museum. Een baliemedewerker registreert 

de objecten afzonderlijk op een intakeformulier waarop het volgende wordt 

vermeld:  

· Voorlopig nummer; 

· Soortnaam; 

· Vindplaats; 

· Beschrijving biotoop vindplaats; 

· Vinddatum; 

· Vermoedelijke doodsoorzaak; 

· Contactgegevens vinder; 

· Naam medewerker; 

· Staat van het aangebodene; 

· Datum aanbod; 

· Opbergplaats (door conservator in te vullen); 

· LNV-nummer (door conservator in te vullen). 

Het intakeformulier heeft een afknipstrook waarop tevens het voorlopige 

nummer, datum van aanbod en de soortnaam wordt vermeld. Deze 

afknipstrook wordt bewaard bij het aangeboden object. De ingevulde 

intakeformulieren worden in een ordner in chronologische volgorde bewaard. 

Elk jaar wordt gekenmerkt door een unieke jaarcode. De ordners met 

intakeformulieren vormen een compleet archief van de aan het 

natuurmuseum aangeboden objecten.  

Voor de ongeprepareerde objecten wordt een vervoersvergunning 

aangevraagd. De objecten worden nadien voorzien van het LNV-merkteken A. 

Vervolgens worden ze ingeschreven in de database. Er wordt gebruik gemaakt 

van Acces als collectie-informatiesysteem (Figuur 10.1-10.2). Elk object heeft 
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een afzonderlijk record waarin de gegevens worden bijgehouden. Per object 

worden zo veel mogelijk gegevens geregistreerd, maar in ieder geval 

vinddatum, vindplaats, doodsoorzaak en verzamelaar. 

Mutaties in de gegevens worden na preparatie doorgevoerd in de database. 

De objecten worden tevens voorzien van een documentatielabel waarop het 

corresponderende inventarisnummer, de wetenschappelijke naam en de 

Nederlandse naam worden vermeld. De database wordt o.a. gebruikt voor de 

samenvattingen voor jaarverslagen en beleidsplannen.  

10.4 Documentatie 

Documentatiemateriaal van de objecten wordt digitaal bijgehouden in de 

database Vertebraten onder het kopje toelichting. In enkele gevallen wordt 

hier een verwijzing gegeven naar archiefmateriaal. Dit archief is opgeslagen in 

het atelier van het depot. Hier staan de overdrachtsovereenkomsten, 

intakeformulieren, bruikleencontracten en overige collectiegegevens zoals de 

aankoopadministratie. Digitaal beeldmateriaal van de collectie wordt beheerd 

door de afdeling Presentatie. Beeldmateriaal wordt o.a. gebruikt voor de 

website van het natuurmuseum en (permanente) tentoonstellingen. 

De deelcollectie is samengavat in een catalogus. Hierin worden de objecten, 

taxonomisch gerangschikt, overzichtelijk weergegeven. Deze catalogus is 

gepubliceerd op de website van het Natuurmuseum (www.natuurmuseum.nl) 

en is door bruikleennemers en andere belangstellenden in te zien in het 

depot. 

10.5 Kerncollectie 

Alleen geselecteerde en geregistreerde objecten behoren tot de kerncollectie. 

10.6 Beheer en behoud 

De deelcollectie wordt beheerd door de conservator. Hij wordt daarin 

bijgestaan door een groep vrijwillige medewerkers, waaronder zich twee 

erkende preparateurs bevinden. 

Intake: Objecten (ongeprepareerd evenals geprepareerd) worden vrijwel 

uitsluitend aangeboden bij de balie van het museum. De baliemedewerker 

registreert het object op een intakeformulier en bergt het tijdelijk op in de 

vriezer van het museum. Het intakeformulier heeft een afknipstrook waarop 

tevens het voorlopige nummer, datum van aanbod en de soortnaam wordt 

vermeld. Deze afknipstrook wordt bewaard bij het aangeboden object. De 

intakeformulieren komen in een ordner bij de balie. Zodra de vriezer vol is, 

worden de objecten naar het depot gebracht. Daar wordt gecontroleerd of ze 

goed verpakt zijn en of de intakeformulieren volledig zijn ingevuld. Tevens 

wordt de determinatie gecontroleerd en indien nodig gewijzigd. Na controle 
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worden de dieren opgeborgen in één van de vier vriezers in het depot. Elke 

vriezer heeft een afzonderlijk nummer (1, 2, 3, 5). Per vriezer zijn de laden 

genummerd. Op het intakeformulier wordt de opbergplaats genoteerd: 

vriezernummer en ladenummer. De conservator beoordeelt marginaal of de 

dieren voldoende gaaf zijn om te worden geprepareerd. Objecten die in een 

uitzonderlijk slechte toestand verkeren worden vernietigd. De intakegegevens 

van de afgestoten objecten blijven echter bewaard. 

Preventieve conservering: Om aantasting ten gevolge van ongedierte te 

voorkomen worden nieuwe collecties/verzamelingen evenals uitgeleende 

objecten preventief ontsmet in de ontsmettingsvriezer (nr. 4) gedurende 

minimaal 48 uur. Aangetaste objecten uit de collectie worden tevens 

minimaal 48 uur in de vriezer ontsmet en vervolgens hersteld. De inhoud van 

de ontsmettingsvriezer wordt bijgehouden in een register dat op een 

zichtbare plek in de kelder hangt. Objecten die vanwege hun omvang niet in 

de vriezer ontsmet kunnen worden, worden behandeld met het synthetische 

bestrijdingsmiddel pyrethrine.  

De collectieruimte en het atelier worden op ongedierte gecontroleerd door 

gebruik te maken van insectenlijmvalletjes. De collectieruimte wordt tevens 

preventief met insecticide behandeld. De inspectie van aantastingen vindt 

plaats tijdens het dagelijks gebruik van de collectie. Het opstellen van een 

inspectieschema of een diepvriesschema is een doelstelling.  

Om de bewaaromstandigheden van de collectie te optimaliseren is de 

collectie ondergebracht in een afgesloten collectieruimte. Deze ruimte is 

alleen toegankelijk voor de conservatoren van de deelcollectie Entomologie, 

Herbarium en Vertebraten. 

Actieve conservering: Één avond per week komt een groep vrijwillige 

preparateurs in het depot bijeen om objecten te prepareren en beschadigde 

objecten te restaureren.  

10.7 Collectievorming 

Aangezien het Natuurmuseum Nijmegen geen actief verzamelbeleid heeft, 

verwerft het uitsluitend objecten door schenkingen van collecties en 

vondsten/verzamelingen van particulieren. Dit kan zowel geprepareerd 

alsmede ongeprepareerd materiaal zijn. Regionale herkomst, attractieve 

waarde en de staat van het object zijn hierbij belangrijke criteria. Slechts 

sporadisch wordt een bijzonder object aangekocht. Voor de verwerving van 

bijzondere objecten houdt het museum een budget in reserve. 

Collectievorming ten behoeve van educatie is voor de deelcollectie het 

belangrijkste motief. Preparatie vindt plaats op aanvraag van de afdelingen 
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Educatie en Presentatie en om de kerncollectie uit te breiden. Dieren worden 

slechts sporadisch gebalgd. Collectievorming voor studie is namelijk geen 

direct motief om een dier te prepareren. 

Een verminderde attractieve waarde tezamen met het ontbreken van 

objectgegevens is gezien de educatieve aard van de collectie een belangrijk 

afstotingscriterium. Ten gevolge hiervan worden slecht gedocumenteerde 

objecten die door ouderdom of aantasting hun attractieve waarde hebben 

verloren, met uitzondering van unica, uit de collectie verwijderd. 

10.8 Doelgroepen 

De deelcollectie dient vrijwel uitsluitend educatieve doelen (met uitzondering 

van de collectie eieren, deze wordt tevens gehouden voor studie). Een deel 

van de deelcollectie wordt in het museum tentoongesteld.  

Vrijwel alle objecten uit de deelcollectie komen voor bruikleen in aanmerking. 

Voor enkele kwetsbare objecten en unica gelden additionele bruikleenregels. 

Tot de bruikleennemers behoren voornamelijk basisscholen en middelbare 

scholen (docenten en leerlingen). Andere gebruikers zijn educatieve centra, 

collega-musea, studenten en overige particulieren. Tevens maakt de afdeling 

Educatie in hun leskisten gebruik van opgezette vogels en zoogdieren. Deze 

leskisten worden uitgeleend aan scholen en educatieve centra.  
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Figuur 10.1. Digitaal invulformulier voor de registratie van objecten in de Vertebraten database. 
 

 

Bruiklenenperioden variëren van minimaal één week tot enkele jaren. In 2011 

zijn er 229 objecten kortstondig uitgeleend aan derden. Voor deze 

kortlopende bruiklenen gelden standaard bruikleenregels. De 

bruikleennemers dienen voorafgaand aan de bruikleen een contract te 

tekenen. Voor langdurige bruiklenen, langer dan één maand, worden 

specifieke bruikleenovereenkomsten opgesteld. Hiervoor gelden additionele 

bruikleenregels. Bruikleentermijnen voor langdurige bruiklenen bedragen in 

principe één jaar waarna de bruikleenovereenkomst met eenzelfde periode 

verlengd kan worden tenzij het Natuurmuseum de bruikleen wenst op te 

zeggen. Opzegging van langdurige bruikleenovereenkomsten geschiedt, door 

de bruikleennemer, minimaal vier maanden voor het verstrijken van de 

lopende jaarovereenkomst. Voor zowel kortlopende alsmede langdurige 

bruiklenen wordt een vergoeding gevraagd (verpakkings-, administratie- en 

conserveringskosten).  
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Hoewel de deelcollectie hoofdzakelijk voor educatie is bestemd, is zij wel 

beschikbaar voor onderzoek en kan zij ook daarvoor worden uitgeleend. 

Figuur 10.2. Relaties tussen kolommen en tabellen van de Vertebraten database. 
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10.9 Juridische  
aspecten 

De conservator is verantwoordelijk voor het correct toepassen van de 

wettelijk toegestane labels en voor de jaarlijkse opgave van geprepareerde 

dieren aan het ministerie van LNV. Volgens de huidige wetgeving dient elk ter 

preparatie aangeboden object te worden vergezeld door een 

vervoersvergunning van de politie. Gezien de hoge bewerkelijkheid van deze 

wetgeving, is in overleg met de politie Nijmegen een regeling tot stand 

gekomen. Deze regeling houdt in dat de conservator enkele keren per jaar 

vervoersvergunningen regelt voor de objecten die de afgelopen periode 

binnen zijn gebracht. Zodra de vervoersvergunningen binnen zijn, worden 

desbetreffende dieren voorzien van een uniek LNV-merkteken deel A. Nadat 

het object geprepareerd is wordt deel A vervangen door het 

corresponderende merkteken deel B.  

10.10 Digitaal beschik- 

 bare onderdelen 

Van enkele objecten uit de deelcollectie is digitaal beeldmateriaal 

beschikbaar. Hiervan wordt een klein deel gepubliceerd op de website 

(www.natuurmuseum.nl).  

Het digitaal afbeelden van de deelcollectie Vertebraten is een doelstelling. De 

database wordt op internet te raadplegen.  

 

 In 2012 is er een start 

gemaakt met het digitaal 

afbeelden van de 

kerncollectie Vertebraten.  

Ruim 25% van de 

kerncollectie is reeds 

gefotografeerd.  
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11 Diversen 

Tot de deelcollectie Diversen behoren allerhande natuurhistorische objecten die niet of in mindere mate 

tot de overige deelcollecties gerekend kunnen worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn koloniale waren, 

schoolplaten en curiosa. Ook enkele objecten, die gezien hun aard eigenlijk opgenomen dienen te worden 

in de deelcollectie Vertebraten, Entomologie of Herbarium, behoren hier vooralsnog toe. Sanering, 

herordening en verdeling over de deelcollecties is een doelstelling. 

11.1 Historie 

De geschiedenis van de gevarieerde deelcollectie is onvoldoende onderzocht 

en dient op grond van de schenkingsovereenkomsten te worden beschreven. 

Dit is een doelstelling. 

11.2 Materiaal en  
omvang 

De deelcollectie bestaat uit minerale, plantaardige, dierlijke of synthetische 

natuurhistorische objecten. De collectie vloeistofpreparaten bestaat uit 

organische objecten op alcohol of formaline in glazen potten. 

De omvangrijkste deelcollecties zijn koloniale waren, schoolplaten en 

vogelnesten. De collecties vogeleieren en recente botten zijn sinds 2011 

opgenomen in de deelcollectie Vertebraten. De collectie vloeistofpreparaten 

binnen de deelcollectie is recentelijk gesaneerd, aanpassingen in de database 

moeten nog doorgevoerd worden. Het totaal aantal objecten binnen de 

deelcollectie Diversen bedraagt 781 (Tabel 11.1). Door selectie en 

overschrijving naar de deelcollectie Vertebraten is de omvang sinds 2000 

sterk afgenomen. 
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Tabel 11.1 Samenstelling 

deelcollectie Diversen, 

omvang en 

registratiegraad. 

 

 

 

 

** Eieren met bijbehorend 

nest. De eieren zonder nest 

zijn in 2011 opgenomen in 

de deelcollectie 

Vertebraten. 

*** De collectie gedroogde 

vissen is deels opgenomen 

in de deelcollectie 

Vertebraten en deels in de 

overige categorieën van de 

deelcollectie Diversen. 

**** De vloeistofpreparaten 

zijn recentelijk 

overgebracht naar de 

deelcollectie Vertebraten. 

Enkele objecten moeten nog 

een bestemming krijgen in 

de deelcollecties 

Entomologie en Herbarium. 

 
 
11.3 Registratie en  

documentatie 
De deelcollectie Diversen is niet digitaal geregistreerd. Informatie over de 

deelcollectie ligt opgeslagen in de intakeregisters en 

schenkingsovereenkomsten. Selecteren en digitaal registreren is een 

doelstelling. 

11.4 Kerncollectie 

De bijdrage van deze deelverzameling aan de kerncollecties Herbarium, 

Entomologie en Vertebraten dient nader te worden vastgesteld. 

Onderdelen Omvang 2011 Digitaal geregistreerd  

Vogelnesten 68 0 

Recente botten 0* 0 

Huiden, varia en curiosa 9 0 

Oude leskisten 51 0 

Vogeleieren 16** 0 

Insectennesten 43 0 

Gedroogde vissen etc. 0*** 0 

Vloeistofpreparaten 0**** 0 

Koloniale waren 268 0 

Schoolplaten 87 0 

Educatieve modellen (insecten, 
planten, vertebraten) 

33 0 

Schelpen en marien 114 0 

Plantaardig 
materiaal(doorsneden 
stammenetc.) 

29 0 

Fotografische platen 39 0 

Vraatsporen 9 0 

Niet museale objecten 15 0 

Totaal 781 0 
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11.5 Beheer en behoud 

De Collectiebeheerder Daphne Niehoff is verantwoordelijk voor de 

deelcollectie, die geheel een educatief doel dient. 

Drie verhuizingen hebben de deelcollectie er niet toegankelijker op gemaakt. 

Hoewel de laatste verhuizing tot een zekere herordening heeft geleid, moet 

de deelcollectie worden gesorteerd voordat zij optimaal kan worden gebruikt. 

Dit is een doelstelling. 

11.6 Collectievorming 

De deelcollectie groeit door schenkingen. Aangezien de deelcollectie zeer 

divers is en voor een groot deel buiten de directe verzameldoelstellingen van 

het museum valt, is het beheer gericht op het zoveel mogelijk beperken van 

de omvang. 

11.7 Doelgroepen 

Een deel van de collectie koloniale waren wordt permanent in het museum 

tentoongesteld. Doordat digitale registratie ontbreekt worden de overige 

collectieonderdelen slechts sporadisch tentoongesteld of uitgeleend. 

11.8 Juridische aspecten 

Het gebruik van beschermde dieren valt onder de bepalingen van de Flora- en 

faunawet, waarvoor het Natuurmuseum Nijmegen een ontheffing heeft. 

Enkele objecten vallen onder de regels van CITES. 

11.9 Digitaal beschik- 
bare onderdelen 

De deelcollectie is niet digitaal geregistreerd. Het digitaal registreren en 

fotograferen van de deelcollectie is wenselijk. 

11.10 Niet museale  
objecten 

Over de collectie niet museale objecten valt weinig te zeggen, behalve dat hij 

bestaat en dat de objecten verspreid zijn over alle andere deelcollecties. Deze 

collectie dient eerst gestalte te krijgen, voordat er beslissingen gemaakt 

kunnen worden over selectie, documentatie, registratie en fotografie. De 

inventarisatie van niet museale objecten is een doelstelling.  
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