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VOORWOORD
Het jaar 2012 werd het jaar van een drastische, maar architectonisch - door het bureau SeArch - knap
ontworpen (ver)nieuwbouw van ons museum, dat daarmee wordt getransformeerd tot een
belevingsmuseum en tevens Landschapscentrum voor het Nationaal Landschap Noordoost Twente.
De gemeente Dinkelland hield op strakke wijze toezicht op de invulling van het beschikbare
bouwbudget en in regelmatige bijeenkomsten van de ingestelde regiegroep vond overleg plaats
tussen vertegenwoordigers van het museum en de gemeente.
Stans van der Veen (directeur) kreeg - door de Gemeente aangeboden - assistentie van Jeroen
Ottink, die zich voornamelijk gedurende de periode tot de opening bezig zal houden met de
commerciële voorbereiding en invulling van de periode na opening in 2013. Het algemeen bestuur van
de Stichting, dat grotendeels terugtreedt in 2013, wordt aangevuld met beoogde opvolgers, dhr. dr.
Hein Bernelot Moens (voorzitter), mevr. mr. Janien Zomer (secretaris) en dhr. mr. Rodney Mooij
(penningmeester) die het nieuwe dagelijks bestuur zullen gaan vormen.
Het aannemersbedrijf Niehof heeft op voortvarende en degelijke wijze haar krap bemeten en
beschikbare bouwtijd ingevuld. De invallende vorstperiode kon in het onder dak zijnde gebouw geen
stagnatie meer veroorzaken. In de tijdelijke behuizing van de voormalige bibliotheek van Denekamp
werd door staf, medewerkers en vrijwilligers hard gewerkt aan enerzijds de museale en educatieve
taken van het "oude museum" en anderzijds aan de voorbereiding en invulling van het beleidsplan van
het nieuwe Natura Docet Wonderryck Twente.
Directie, medewerkers en vrijwilligers, die onder niet ideale omstandigheden moesten functioneren,
verdienen alle lof en veel dank voor hun gemotiveerde inzet in 2012!
A. Hulshof
voorzitter Stichting Natura Docet
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Natura Docet: De natuur onderwijst …

Wegwijzers: missie en doelstelling & jaarthema
Het jaar 2012 was op allerlei vlakken een bijzonder jaar. Een tussenjaar, een jaar van voorbereiding
en ontwikkeling. In verbazend korte tijd is er onder zeer strakke regie, vooral geregisseerd vanuit de
projectleiders voor Natura Docet Wonderryck Twente bij de Gemeente Dinkelland, Gerard Davina en
Ellen List, een metamorfose ingezet van een gebouw met een mengelmoes aan aanvullingen en
toevoegingen op het oorspronkelijk volume. Niet alleen de buitenkant van het gebouw zal wijzigen,
ook de presentatie binnen en zelfs deels missie en doelstelling van de organisatie die in het huis
gevestigd is. De ver(nieuw)bouw is zo ingrijpend dat een openbare functie van het museum Natura
Docet zich niet laat verenigen met de geplande sloop- en bouwactiviteiten. De collectie, de inventaris,
de kantoorspullen - alles wat het reilen en zeilen van een museale organisatie bepaalt - wordt
verplaatst. De voormalige openbare bibliotheek van Denekamp biedt een jaar lang onderkomen aan
het team dat in de ‘bezoekloze’ tijd haar energie wijdt aan de vele aspecten die de vernieuwingen met
zich meebrengen. Van het ontwikkelen van een nieuw schoolprogramma en een revisie van de totale
vogel- en zoogdiercollectie tot de opbouw van een nieuwe bestuurlijke organisatie. Er worden
connecties aangegaan met de VVV Ootmarsum Dinkelland en de mogelijke horecapartner familie
Veltmaat van Café Wubbenhof. Daarnaast wordt veel energie en tijd gegeven aan het volgen en
deelnemen aan de verschillende werkgroepen (van bouwteam tot infopuntenteam en meewerken aan
de scripts en storyboards voor de 3d-film die in Wonderryck Twente te zien zal zijn ) tot het
organiseren van publieks- en educatieve activiteiten in het pand van de bibliotheek maar ook in het
buitengebied, zoals de weide en het bos rondom Erve Loman op Landgoed Singraven.
Extra energie bij de uitwerking en uitvoering van plannen werd in juni aan het team toegevoegd door
Jeroen Ottink in zijn rol als zakelijk directeur / commercieel coördinator voor de stichting Natura Docet.
In samenwerking met Stans van der Veen, als algemeen directeur, en met de advisering van het hele
team Natura Docet, werd in oktober het beleidsplan 2013-2016 afgerond en ingediend bij de Provincie
Overijssel. Met dit beleidsplan is de weg ingezet naar een nieuwe periode onder de titel Natura Docet
Wonderryck Twente.
De bestaande missie en doelstelling van de stichting Natura Docet vormde in 2012 de richtinggevende
doelstelling voor ontwikkelde en te ontwikkelen activiteiten gedurende het jaar.
Het Provinciaal Natuurhistorisch Museum Natura Docet is een museaal kenniscentrum,
gebaseerd op het cultuur/natuurhistorisch erfgoed van Meester J.B. Bernink, waar bezoekers op
educatieve en recreatieve wijze geïnformeerd worden over de diversiteit van de hen omringende
natuur, in het bijzonder die van het Nationaal Landschap Noordoost Twente en de Landkreis
Grafschaft Bentheim, met nadruk op de complexiteit en de dynamiek van de planeet Aarde en het
rijke natuurhistorische verleden van het benoemde (Eu)regiogebied.
Het jaarthema voor 2012 is formeel komen te vervallen. Publiek kon niet worden ontvangen en er
werden geen tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. Er is wel actief naar mogelijkheden gezocht
om deel te nemen aan exposities bij andere instellingen waarvoor bruiklenen werden geleverd.
Op 13 december 2011, in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar 2012, werd door de Provincie
Overijssel ingestemd met het verzoek van de Stichting Natura Docet tot wijziging van de
verplichtingen die verbonden zijn aan verleende subsidies (correspondentie kenmerk 2011/0326225).
Op die manier is er energie vrijgemaakt om alle aandacht aan de ontwikkeling van Natura Docet naar
belevingsmuseum en landschapscentrum Natura Docet Wonderryck Twente te kunnen geven.
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Museumbezoek 2012

De verslaglegging voor wat betreft museumbezoek in 2012 kan kort zijn: er zijn geen bezoekers
geweest als gevolg van de sluiting van het museum voor een ingrijpende ver(nieuw)bouw die op alle
plekken tegelijk in het gebouw plaats vindt. De totale inventaris, collectie, huisraad en werkplekken, is
in 2012 ondergebracht in de voormalige bibliotheek van Denekamp aan de Hopmanstraat 12. Op die
plek laat de ruimte het niet toe om een publieksopstelling te maken. Daarbij is alle energie van de
medewerkers ingezet op de komende veranderingen, zowel inhoudelijk als in de organisatie. Aan de
Provincie Overijssel is verzoek gedaan om het doel van de verleende subsidie voor het jaar 2012 om
te buigen naar de uitvoering van aangepaste prestaties. De feitelijke toestemming hiervoor is gegeven
in een schrijven van de Provincie Overijssel kenmerk 2011/0326225 dd 13 december 2011.
Er zijn wel enkele publieksactiviteiten georganiseerd aan de Hopmanstraat zoals tijdens het
Museumweekend op14 april (workshop Tekenen Verbindt) en 15 april (open inloop in de tijdelijke
behuizing). Ook werd de jaarlijkse Boekenmarkt, georganiseerd door de Vereniging Vrienden van
Meester Berninks’ Museum Natura Docet in de voormalige bibliotheek georganiseerd. De jaarlijkse
mineralenmarkt werd in 2012 gehouden op het parkeerterrein van Café Wubbenhof van de familie
Veltmaat aan de Oldenzaalstraat (tegenover het museum Natura Docet). Bij benadering namen 1735
bezoekers aan deze activiteiten deel.

14 april Museumweekend – workshop Tekenen verbindt
15 april Museumweekend – open dag speciaal voor de buurt
15 juli Mineralenmarkt
26 juli Oogsten van de akker
12 en 13 november Boekenmarkt
Aantal inlopende bezoekers met vragen, leerlingen etc.
Totaal

Aantal bezoekers
35
100
900
100
450
150
1735

Tijdens alle eventdagen zijn de toekomstplannen voor Natura Docet Wonderryck Twente getoond en
is uitleg gegeven bij wandgrote tekeningen met impressies van ruimtes. Zo zijn de publieksactiviteiten
gecombineerd met PR voor het nieuwe Wonderryck Twente. Eveneens zijn speciale infoavonden
gehouden, bijvoorbeeld na de jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden en een aparte avond
ter informatie voor de bewoners van Dinkelland in Café Concordia in Denekamp.
Medewerkers hadden de beschikking over powerpointpresentaties, met daarin alle beeldmateriaal en
plannen voor Wonderryck Twente, die konden worden gebruikt bij lezingen en presentaties.
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Educatie en publieksactiviteiten

Tussen de bedrijven van het verhuizen en de voorbereidingen voor Natura Docet Wonderryck Twente
in vernieuwde vorm door, zijn op een aantal gebruikelijke momenten publieksactiviteiten
georganiseerd. Contact met het publiek is belangrijk om te voorkomen dat museumwerk
ivorentorenwerk wordt. Juist de interactie met de bezoeker vormt de waarde van de collectie. Door het
team Natura Docet wordt dan ook uitgekeken naar het moment dat er weer ‘mensen zijn’. Het
navolgend verslag richt zich voor het grootste deel op het werk van de afdeling Educatie binnen
Natura Docet Wonderryck Twente.

Educatie
In de brief ‘Wijziging prestaties 2012’ is met de Provincie Overijssel in 2011 overeengekomen dat in
het bijzondere, publiekloze ontwikkeljaar andere prestaties zullen gelden dan overeengekomen in het
beleidsplan dat in 2009 ingediend werd. Er staat: ‘ …wijzigen in de zin dat het educatieve programma
op de scholen in afgeslankte vorm wordt voortgezet.’ Dat is niet gelukt – integendeel, er zijn 248
kinderen meer geweest, ten opzichte van 2011, die een lesprogramma van Natura Docet gevolgd
hebben!(zie tabel Overzicht aantal ontvangen groepen en leerlingen 2009-2012) Omdat er op de
tijdelijke locatie geen lesmogelijkheden zijn is Anetta Dullaert, de educatieve medewerker, met haar
vrijwillige assistenten op bezoek geweest bij 61 groepen op scholen. Op de locaties in het
buitengebied (Landgoed Singraven en het Lutterzand) heeft zij 27x een les verzorgd. Een intensieve
periode en een groot succes. Vooral omdat het derde besluit in het rijtje: “…. het jaar 2012 een
brugjaar is waarin de medewerkers de ontwikkelingen in het bouwen van de herinrichting begeleiden
maar ook de activiteiten voor het publieksprogramma van Wonderryck Twente voorbereiden” er
geruisloos in meegenomen werd. Tussen de gegeven lessen door werd tijdens gesprekken met de
leerkrachten duidelijk in welke onderwijsthema’s zij speciaal interesse zouden hebben en hoe zij de
Tuledoelen (tussenleerdoelen) ingevuld zouden willen zien. Deze informatie is benut bij de opzet van
het nieuwe schoolprogramma dat bij de opening van Natura Docet Wonderryck Twente ingezet gaat
worden.
Aan het eind van 2012 is er contact geweest tussen Natura Docet en Kunsthuis Tetem in Enschede
om samen een project aan te gaan binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Begin 2013
wordt hierover verder contact opgenomen.
Samenwerking met Landgoed Singraven / de Edwina van Heekstichting
Een ander bijkomstig feit in het succesvolle educatieve jaar was de prettige samenwerking die gestart
is met de Edwina van Heekstichting bij de uitvoering van de lessen op Erve Loman op Landgoed
Singraven. De twee bijna buren, Singraven en Natura Docet, blijken elkaar prima aan te vullen; de een
de perfecte buitenlocatie met bos, vijver en prettige rommelschuur en de ander met het goede
biologieverhaal. De combinatie heeft duidelijk gewerkt en vraagt om voortzetting binnen de activiteiten
van Natura Docet Wonderryck Twente.
Aan het eind van 2011 is tijdens een bijeenkomst met Anneke Gierman en Kees Jan Meijer namens
Landgoed Singraven, een samenwerkingsvorm tussen Singraven en Natura Docet Wonderryck
Twente besproken. Hierbij is afgesproken dat Natura Docet gedurende het verbouwingsjaar gebruik
mag maken van een schuur op het landgoed voor het ontvangen van schoolgroepen voor practica. In
deze schuur staan de spullen opgeslagen van het practicum Waterdiertjes en het practicum: Dood
hout leeft. Verder staan hier ook de benodigde tafels en stoelen voor het ontvangen van de groepen.
De locatie is ook een enkele keer gebruikt voor het practicum Braakballen waarbij regelmatig boven
de hoofden van de leerlingen een buizerd rondzweefde en soms krijsend zijn aanwezigheid liet blijken.
In het totaal hebben 17 practica plaatsgevonden in het bos en bij de vijver nabij de schuur. Tijdens de
lessen werd Anetta Dullaert extra ondersteund door onder meer Jos Bruns en enkele vrijwilligers.
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2012: een jaar van ontwikkeling
Kalenderjaren en schooljaren zijn een ramp voor goede vertaling van educatieve activiteiten voor het
onderwijs in een jaarverslag. Het kalenderjaar 2012 bestond voor de afdeling educatie uit twee delen;
2012 tot de herfstvakantie en 2012 na de herfstvakantie. In het schooljaar 2011-2012 zijn vanwege de
verbouwing tot de herfstvakantie 2012 de lessen op de scholen en op landgoed Singraven gegeven.
In het schooljaar 2012-2013 zijn na de herfstvakantie geen lessen op aanvraag meer gegeven. Om
het onderwijs op de hoogte te houden en te betrekken bij Natura Docet Wonderryck Twente is een
brief verstuurd naar de scholen in de gemeente Dinkelland met daarin vermeld dat vanwege de
tijdelijke sluiting van Natura Docet geen lessen in het museum gegeven kunnen worden. In de
maanden oktober, november en december is het samenwerkingsproject Educatie op Locatie van de 6
samenwerkende Musea in Dinkelland, opnieuw opgepakt. Eind 2012 en begin 2013 zijn zo met de les
‘Sporen in het bos’ alle groepen 4 en 5 van de 13 basisscholen in Gemeente Dinkelland bezocht.
Met het ‘on tour’ gaan werd de continuïteit in de dienstverlening richting het onderwijs gewoon
doorgezet. Slechts enkele scholen hebben afspraken afgezegd en wordt de aanpak dat het museum
nu naar de school komt zeer gewaardeerd, zowel vanuit het onderwijs als vanuit de lokale politiek.
Daarnaast blijkt het verplaatsen van de museumlessen naar de schoollocaties ook erg nuttig voor het
versterken van het netwerk richting het onderwijs. Behalve dat de leervragen van leerkrachten beter
gedefinieerd konden worden maakte Anetta Dullaert ook ter plekke kennis met nieuwe didactische
methodes en inzichten in de verwerking van lesmateriaal.
Via deelname aan educatieve platforms zoals WET, een community of practice met Water Energie
Twente als thema, en symposia georganiseerd door het NME, voegde zij extra capaciteiten aan haar
kennis toe die ingezet kunnen worden bij het doorontwikkelen van het educatief werk naar een ander
nivo in het toekomstige Natura Docet Wonderryck Twente. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe manier
van presenteren: Prezi. (Kijk voor voorbeelden op: http://prezi.com/prezi-for-education/) Een Prezipresentatie maakt gebruik van het internet en speelt in op de huidige manier van informatie zoeken
door middel van pictogrammen. Prezi bestaat uit een oneindig digitaal canvas met onbeperkte
mogelijkheden tot in- en uitzoomen* op beelden en informatie. Vanuit Twentse Welle is in maart 2012
gestart met een Prezi-cursus met 4 bijeenkomsten. Deelnemers vanuit Twentse Welle, Rijksmuseum
Twenthe, Bibliotheek Enschede en Natura Docet namen deel aan de speciale ‘museum’prezi-cursus.
Vernieuwing van het onderwijsprogramma en testmogelijkheden
In het beleidsplan Natura Docet Wonderryck Twente 2013 – 2016 is een overzicht gegeven van het
vernieuwde onderwijsprogramma dat gaat ontstaan. Een aantal van deze lessen zijn in 2012 al volop
in ontwikkeling en testfase. Bij alle genoemde thema’s is het uitgangspunt dat de lessen ingepast
moeten kunnen worden bij de Tussen LEerdoelen van kerndoelen in het basisonderwijs. De lessen
moeten kennisverrijking combineren met verwondering en beleving en een relatie hebben met de
thematiek van Wonderryck Twente of bij een bijzondere collectie die in het belevingsmuseum
aanwezig is. Daarbij zou een nieuw lesprogramma feitelijk niet goed tot zijn recht kunnen komen
zonder een bezoek aan Wonderryck Twente.
Met het vernieuwen van het onderwijsprogramma is na de zomervakantie 2012 een start gemaakt
door actualisering vann het materiaal dat bij het Practicum: Braakballen hoort. Vrijwilligster Cecile Beld
heeft de originele tekeningen van botten en kaken gescand en voorzien van een Wonderryck Twente
uiterlijk. De leerlingen pluizen de braakbal uit op een nieuw ontworpen ondervel en determineren de
kaken met behulp van een nieuwe Weet wat ik eet determinatietabel. Op het ondervel is de
mogelijkheid ingevoegd om het logo te scannen met een IPhone met Layar techniek die linkt naar de
Wonderryck Twente-website. Verder activeert een plaatje van een steenuil een filmpje van SchoolTV
Beeldbank over uilen.
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Begin 2012 zijn de drie lessen die samen met Buro Kloeg zijn ontwikkeld, getest. De samenwerking
met Kloeg is mogelijk gemaakt binnen een projectsubsidie van de Provincie Overijssel waarmee het
educatief aanbod van Museum de Fundatie in Heino/Zwolle en het Provinciaal Natuurhistorisch
Museum Natura Docet is geactualiseerd. Voor groep 5-6 van het basisonderwijs is de les ‘Prooi of
roofdier’ gemaakt en voor de brugklas van het VMBO: ‘Next level of Game over’. Prooi of roofdier is
getest op Basisschool de Zevenster in Denekamp. Zowel de leerkrachten als de leerlingen waren erg
enthousiast over de nieuwe opzet van de les. De verschillende opdrachten zorgen dat de leerlingen
het verschil tussen prooi en roofdieren ook echt ervaren. De museumles over het onderwerp evolutie
‘Next level of Game over’, is getest door niveau B en niveau C van het Twents Carmel College, locatie
De Thij in Oldenzaal. Het onderwerp is als pittig ervaren, de opdrachten werden met veel plezier
gedaan.
In maart is tevens een proef gestart met het geven van lessen over botten en bewegen, voor het
voortgezet onderwijs bij het Twents Carmel College locatie De Thij. Voor deze lessen is gebruik
gemaakt van de les Tot op het bot, die ontwikkeld is voor groep 7-8 van de basisschool. Na afloop van
de lessenreeks is het materiaal aangepast voor niveau D, zodat de les ook als introductieles op het
thema Sporten gegeven kan worden.
Ook is in 2012 een vervolg ontwikkeld op het VWO+ Evolutie project, waarbij een lesprogramma
gemaakt is voor hoogbegaafde leerlingen uit de brugklas van het Twents Carmel College De Thij.
Het eerste project bestaat uit literatuuronderzoek naar aanleiding van een lezing van Eric Mulder over
Darwin en Linnaeus, evolutie en ordening. In navolging van dit project is een groter project met als
thema het Lutterzand ontwikkeld. De school heeft hierin het initiatief genomen. Vanuit Natura Docet is
een lezing gegeven en is een dag met opdrachten op het Lutterzand begeleid. In eerste instantie met
drie opdrachten over het ontstaan van het Lutterzand, het meanderen van de Dinkel en de flora en
fauna in het Lutterzand. Na de zomervakantie is het project door de docenten verder uitgebreid met
andere partijen ( toeristische ondernemers, restaurant Het Paviljoen, Waterschap Regge en Dinkel,
Staatsbosbeheer en de agrarische sector), extra opdrachten en een debat: Het Lutterzand in 2050.
Een nieuw onderdeel van het onderwijsprogramma is een les over bijen. In het kader hiervan heeft
Anetta Dullaert een cursus bijenhouden gevolgd bij Imkersbond ABTB Afdeling Denekamp. De
theorieavonden hebben in Natura Docet plaatsgevonden, de praktijkdagen vonden plaats bij de
bijenstal van een aantal imkers uit Denekamp. Voor het houden van bijen in de toekomstige bijentoren
wordt samengewerkt met de imkers van Imkersbond ABTB Afdeling Denekamp.
Vanwege de verbouwing zijn er in 2012 geen maatschappelijke stagiaires bij Natura Docet
Wonderryck Twente geweest. Misschien kan dit in schooljaar 2013-2014 weer opgepakt worden. De
maatschappelijke stage is vanaf het schooljaar 2015-2016 niet meer verplicht voor scholen.
(Over het project Educatie op Locatie van de Musea in Dinkelland wordt verslag gegeven in het
hoofdstuk Samenwerking.)
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Schoolbezoek 2012
De grootste afnemers van museumlessen zijn de scholen in de gemeente Dinkelland. Daarbuiten gaat
het om losse scholen uit verschillende gemeenten. Enkele scholen van buiten Noordoost Twente
komen al jaren bij Natura Docet en zijn vaste klanten van het museum. Deze scholen hebben ter
vervanging van een museumbezoek een practicum op Landgoed Singraven gevolgd.

 Overzicht aantal ontvangen groepen en leerlingen 2009-2012
2009

2010

2011

2012

174

129

92

90

2931

2548

1968

2216

17

20

21

25

Aantal begeleidde groepen
Aantal ontvangen leerlingen
Gemiddeld aantal leerlingen per groep

 Cijfers en gebruik van lesprogramma in 2012
Aantal
schoolgroepen

Aantal leerlingen

Borne
Dinkelland (NOT)
Enschede
Hellendoorn
Hengelo
Losser (NOT)
Tubbergen (NOT)
Twenterand
Winterswijk
Zevenaar

1
52
1
2
1
1
2
2
1
1

10
1319
29
38
16
16
56
36
22
20

Voortgezet onderwijs

Hengelo
Oldenzaal (NOT)

1
24

28
602

Vervolg onderwijs

N.v.t.

0

0

Academisch onderwijs

Amsterdam

1

24

Scholen uit Duitsland

N.v.t.

0

0

90

2216

Soort onderwijs

Gemeenten

Basis onderwijs

Totaal
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Overzicht lessen voor het onderwijs 2012

School

Plaats

Gemeenten

Basisonderwijs
St. Aegidiusschool
Alexanderschool
’n Baoken
Veldkamp
Willibrordus
Zevenster
Lonnekerschool
De Rietslenke
De Oosteres
De Marke
De Wiekslag
St. Antonius
’t Kempken
St.Franciscus

Hertme
Denekamp
Agelo
Denekamp
Deurningen
Denekamp
Lonneker
Nijverdal
Hengelo
Losser
Tubbergen
Vriezenveen
Meddo
Babberich

Borne
Dinkelland
Dinkelland
Dinkelland
Dinkelland
Dinkelland
Enschede
Hellendoorn
Hengelo
Losser
Tubbergen
Twenterand
Winterswijk
Zevenaar

1
2
1
13
2
34
1
2
1
1
2
2
1
1

52
1
2
1
1
2
2
1
1

Hengelo

Hengelo

1

1

Oldenzaal

Oldenzaal

24

24

-

-

1

1

90

90

Voortgezet onderwijs
De Grundel
Twents Carmel College
Locatie De Thij
Vervolg onderwijs
Academisch onderwijs
Universiteit van Amsterdam
Totaal

Amsterdam

Amsterdam

Aantal groepen

Totaal aantal
schoolgroepen per
Gemeente
1

Door het testen en het uitproberen van de lessen Next level of Game over en Tot op het bot is een
vertekend beeld ontstaan in het overzicht van de soorten lessen. Deze 2 lessen zijn bij alle brugklas 1
klassen gegeven op niveau B en C en niveau D. In totaal dus 10 klassen met 2 lesuren.
Soort les gegeven in 2012
De Natuurwandeling: Heide, is begonnen in 2011 als excursie tijdens de herfstvakantie. Door het
enthousiasme van Jos Bruns heeft de activiteit een vervolg gehad in het onderwijsprogramma.
Met verschillende groepen is het niveau van de wandeling uitgeprobeerd om zo het beste de kracht
van Jos, en van het natuurgebied, in te kunnen zetten voor Natura Docet Wonderryck Twente.
Tevens werd Natura Docet vanuit de gemeente Tubbergen benaderd voor deelname aan het MOPproject, Milieu Ontmoetings Plek. Dit project brengt natuur en het milieu onder de aandacht bij de
basisscholen van Tubbergen. De vaste gids voor natuurwandelingen bij MOP Tubbergen was dit jaar
verhinderd en Jos Bruns en Anetta Dullaert hebben in samenwerking met basisschool De Wiekslag in
Tubbergen een Natuurwandeling: Bos bij de graancirkels van Mander ontwikkeld. Twee groepen 2
van De Wiekslag hebben in april een mooie ochtend gehad met uitleg over sporen in het bos en op de
heide. Wildwissels, broedende vogels, loopkevers, van alles kwam langs.
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 Keuze uit het lesaanbod
De scholen maken hun keuze voor een bepaalde les uit een breed aanbod maar ook dit kalenderjaar
is een voorkeur voor een aantal thema’s heel duidelijk. Onderstaand een opsomming van de meest
populaire thema’s.
Soort museumles
Next level of Game over (VO)
Tot op het bot (VO)
Stenen stinken, stenen drijven
Nachtroofvogels
Dino’s
Educatie op Locatie
Vulkanisme en aardbevingen
Roofvogels
Vis van steen
Afval
Geologie van Twente (VO en academisch)
Prooi of roofdier
Huisdieren
Je lijkt wel een aap
Evolutie

Aantal lessen
10
10
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1

Natuurwandeling: Heide
Natuurwandeling: Bos
Natuurwandeling: Lutterzand

6
2
1

Lutterzandproject (VO)
Lutterzandproject Debat (VO)

2
1

Practicum: Braakballen
Practicum: Dood hout leeft
Practicum: Waterdiertjes

8
6
6

Totaal

90

 Locatie museumles
De museumlessen zijn dit jaar dus niet in het gebouw aan de Oldenzaalsestraat gegeven. De meeste
van de lessen zijn ter plekke op school gegeven. Ook het practicum Braakballen is 3 keer op de
school zelf gegeven, de overige keren bij Erve Loman op Landgoed Singraven.
Locatie museumles
Museum
Op school
Erve Loman - Landgoed Singraven
Excursies (Lutterzand, Graancirkels van Mander en heideveld bij
kanaal Almelo Nordhorn)
Lezing locatie

16
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Aantal lessen
Nvt
61
17
11
1

Activiteiten van de afdeling educatie door het jaar heen
Januari

Ontwikkeling van het Marketingplan Natura Docet Wonderryck Twente samen met
Vera Engelbertink (Gemeente Dinkelland)

Februari

Lessen verzorgen op basisscholen

Maart

Eerste practica op Landgoed Singraven - Lessen TCC De Thij

April

MOP Tubbergen, natuurwandeling Graancirkels van Mander - Testen Game Over of
Next Level - Praktijklessen Bijencursus

Mei

Buitenpractica – Inspiratiedag IVN Oldenzaal: lenteproject beestjes voor groep 7

Juni

Buitenpractica, natuurwandelingen en lessen op school
Contact met NME Almelo ( inmiddels is het centrum opgeheven en wordt gebouwd
aan Natuurhus Almelo; centrum voor natuur, milieu en duurzaamheid)
Ontwikkeling VWO+ project Lutterzand

Juli

Uitvoering VWO+ project Lutterzand
Laatste practica en lessen op school
Afronding schooljaar
Voorbereiding Jubileum Groei en Bloei Hengelo

Augustus

Jubileum activiteiten Groei en Bloei Hengelo
Ontwikkeling uitgebreid project Lutterzand
Opheffing Ecodrome, educatieve materialen uitzoeken

September

Uitvoering Lutterzandproject 2.0
Workshop Nacht van de nacht
Laatste practicum Singraven

Oktober

Infopuntenoverleg
Inspiratie opdoen bij IVN Oldenzaal: herfstproject groep 4

November

Twents Museumberaad (Oldenzaal de Pelgrim)
Educatie op Locatie scholen bijeenkomst Openluchtmuseum Ootmarsum
Diploma bijenhouden
Cursus Musea met Ambitie
WET-plus community of practice

December

Cursus Musea met Ambitie
Uitwerking educatief deelplan uit Beleidsplan 2013 - 2016
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Publieksactiviteiten
 Van kindermiddag naar Groei en Bloei
Vanwege de verbouwing hebben er in 2012 geen kindermiddagen plaatsgevonden. De vrijwilligers
van de educatieve werkgroep die assisteerden bij kindermiddagen, zijn ingezet voor lessen op school
en op Landgoed Singraven. Tijdens het jubileum van afdeling Hengelo van Groei en Bloei bij de
Schildkamp in Hengelo hebben Jos Bruns en Anetta Dullaert samen met een van de educatieve
vrijwilligers uitleg gegeven over waterdieren met behulp van zoekkaarten en loeppotjes. Creatieve
kinderen maakten zomerslingers.
 Vrijwilligers educatie
De educatieve vrijwilligers hebben bij het inpakken van lesmateriaal en de selectie van ‘overjarige’
spullen geholpen. De educatieve werkgroep bestaat op dit moment uit Julia Grijpma, Jose Oude
Hassink, Hanneke Young Tammel, Cecile Beld Timmerman, Moniek Arends en uit de groep
Rondleiders in Opleiding (RIO’s) komen Bets van Wetten en Carel Vrijhoff. Marloes Wilmink heeft
geassisteerd bij het aanpassen van lessen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs,
evenals bij de opbouw van de kinderfeestjes, Dino’s en Sprookjes (4-8 jaar), Safari en Bijen (8-12
jaar), behoort tot haar werk.
 Publiekswerk
Het begeleiden van groepen uit de buitenschoolse opvang en het verzorgen van kinderfeestjes is in
2012 vervallen. Ook het geven van rondleidingen is in 2012 tijdelijke gestopt. De groep die net in
opleiding was is in 2012 getransformeerd tot Museum Object Verschuiver. De themawandelingen op
zondag zijn in 2012 vervallen. Na augustus 2012 was ook de tuin niet meer bereikbaar.
Het Natuurspreekuur op woensdagmiddag heeft niet regulier plaatsgevonden maar regelmatig werd
Eric Mulder om hulp gevraagd bij het determineren van insecten, stenen en vermeende vuistbijlen.
 Lezingen
Eric Mulder, conservator van Natura Docet heeft 10 lezingen verzorgd op locaties buiten het museum.
Hij is een veelgevraagd redenaar en neemt ook in de laatste jaren lessen over Evolutieleer over van
leerkrachten uit het middelbaar onderwijs die zich blijkbaar niet zo zeker voelen in dit onderwerp.
Overzicht gegeven lezingen in 2012
Datum

Titel

Groep

3 april

Biodiversiteit in de oertijd

Verzorgingstehuis

21 januari

Biodiversiteit in de oertijd

22 april

Biodiversiteit in de oertijd

16 mei

Eric excursie Lutterzand

23 mei

Wilde Duitsers

31 juli

Wilde Tukkers

Verzorgingstehuis Almelo

35

6 augustus

Wilde Twentenaren

Zorggroep Losser

35

22 augustus

Wilde Twentenaren

Watermolen Singraven

40

19 sept.

Biowinkel van de Dinkel

UVA Studenten Geologie van Twente

30

24 sept.

Plankton motor van de biodiversiteit

NIVON Hgl

30

Totaal aantal deelnemers

435

10 lezingen

18

Aantal
deeln.
50
45

Museumjeugduniversiteit, Natuur
Historisch Museum Maastricht
reiscommissie KNNV

100
30
40
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Publieksdagen
Een aantal vaste publieksdagen zijn meegenomen in de programmering van het jaar. Er waren
verplichtingen, zoals bij de Mineralenmarkt richting organisator Mineralenhandel de Kubus uit
Vriezenveen, of het was gewoonweg een goed moment om weer contact te hebben met de vaste
achterban (bijvoorbeeld tijdens de Boekenmarkt in november). Onderstaand een kort overzicht van
activiteiten met publiek. Bij benadering namen 1735 bezoekers aan deze activiteiten deel.
 Zaterdag 14 april en zondag 15april: Museumweekend
Het museumweekend is aangehouden als bezoekdag omdat het een goed moment was om de buurt
rondom de Hopmanstraat uit te nodigen een kijkje te nemen op de tijdelijke locatie van Natura Docet.
De buren waren specifiek uitgenodigd voor zondag en over de dag heen liep het bezoek tussen 12-16
uur gezellig door. Zo’n 100 buurtbewoners, Denekampers en toevallige passanten, werden rondgeleid
langs de vele stapels verhuisdozen op pallets en dieren in rekken. Een bijzondere, en unieke aanblik
voor velen – het was een geanimeerde middag. De dag er voor, zaterdag 14 april, verzorgde
kunstenares Mirna Limon twee tekenworkshops binnen het landelijke project ‘Tekenen verbindt!’
Tijdens het Landelijk Museumweekend zijn er in Overijssel op een aantal bijzondere plekken gratis
tekenworkshops voor alle leeftijden en voor elk niveau georganiseerd. Mirna maakte met waskrijt
kleurlagen die door de deelnemers gezamenlijk tot kleine kunstwerkjes omgetoverd werden. Een
bijzondere ervaring op een bijzondere locatie. Over beide dagen bezochten 135 personen Natura
Docet aan de Hopmanstraat.
 15 juli Mineralenmarkt
De jaarlijkse mineralenmarkt vond dit jaar plaats op het parkeerterrein van Café Wubbenhof,
tegenover Natura Docet aan de Oldenzaalsestraat, Met organisator Mineralenhandel de Kubus uit
Vriezenveen is een contract voor een periode van 5 jaar afgesloten (eindigend in 2013) waarin voor
Natura Docet de deelnemers aan de markt georganiseerd worden, de kramen, pr in allerlei
Mineralenbladen en bij clubs etc. De locatie bleek een gouden greep te zijn. Tegen de verwachting in
kwamen praktisch net zoveel bezoekers naar de markt als in andere jaren. Guus Veltmaat van Café
Wubbenhof stelde het terrein beschikbaar en verzorgde koffie/thee/broodjes ed voor de aanwezigen
en voor het publiek. Aan het eind van de dag bleken toch nog 900 naar de tijdelijke locatie van de
markt gevonden te hebben.
• 26 juli Het oogsten van de akker van Natura Docet
En stilletjes tussen alle sloop- en bouwactiviteiten door groeide de rogge op de akker verder. Niet
helemaal vanzelf natuurlijk. Onder leiding van Aloys Goossens, goed buurman en vriend van Natura
Docet, vindt het bewerken van de roggeakker plaats. Hij houdt in de gaten wat er moet gebeuren en
heeft daar overleg over met Gerard Vennegoor en Jos Bruns. Aloys zet daarbij vaak de hulp in van de
mannen en het materieel van de “Keals van ‘t Oale Spul" (leden van de Mensport-vereniging
Denekamp). Bij de feitelijke oogst van de akker helpen bewoners van alle buurtschappen rondom
Denekamp die de kunde van het oogsten op de traditionele manier nog onder de duim hebben. Aloys
is een onmisbare kracht voor wat betreft het werk op de akker. Dankzij zijn contacten wordt het proces
van zaaien, bewerken, oogsten, dorsen en malen (Borgelinkmolen) maar ook het laten bakken van het
brood (Bakker de Winter) met toevoeging van stukjes spek (Slagerij Kappelhof) een ambachtelijk en
culinair avontuur. Op 26 juli kwamen er bij de oogst veel bevriende Denekampers en ook toeristen in
het gebied een kijkje nemen. De oogst liet dit jaar voor wat betreft de kwaliteit te wensen over maar
het brood (de Bernink Stoet’n), uitgereikt op 12 december aan burgemeester Roel Cazemier
(Gemeente Dinkelland) en burgemeester Mervyn Steegers (Gemeente Tubbergen) in het kader van
‘Noaberkracht’, smaakte weer heerlijk.
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• Boekenmarkt: 17 en 18 november 2012
Op 17 & 18 november werd aan de Hopmanstraat de jaarlijkse boekenmarkt gehouden. Deze markt
wordt georganiseerd door de Vrienden van Meester Berninks’ museum Natura Docet. Tijdens de
voorbereidingsdagen kwam een grote groep van hen elkaar ‘als vanouds’ weer tegen. Dankzij de wat
meer ruime behuizing van het moment kon het tweedehands boekenbestand dat aangeboden wordt
eens goed opgeschoond worden. Daardoor verdween er een flink deel van de boeken (voornamelijk
pockets en velerhands gebruikte bibliotheekboeken) in de definitieve papierrecycling. Uiteraard staat
dit los van het reguliere boekenbestand van museum Natura Docet. De markt werd een goed succes
met een continue stroom bezoekers en een goede opbrengst die ten goede kwam aan de Vereniging
van Vrienden. Voorafgaand aan de officiële start van de boekenmarkt was het gebouw weer een uur
eerder geopend voor Vrienden die daarmee een eerste keuze uit de boeken kregen. In totaal zijn er
over beide dagen 450 bezoekers naar de markt gekomen

4

Natura Docet over de grens

Zowel voor het Tierpark Nordhorn als voor Natura Docet is er in 2012 sprake geweest van
organisatorische (door)ontwikkeling. In het Tierpark Nordhorn heeft Nils Kramer de plaats van Thomas
Berling als Tierparkleiter overgenomen. Bij Natura Docet versterkt vanaf eind mei Jeroen Ottink het
team. Op 30 mei vond er al snel een kennismakingsgesprek plaats waarbij eerste gedachten werden
geformuleerd met betrekking tot samenwerking in de zin van uitwisseling van dienstverlening aan
bezoekers. Dit zal gaandeweg uitontwikkeld gaan worden naarmate de contacten met het Tierpark
hechter worden. Nils Kramer is eind 2012 gevraagd zitting te nemen in het algemeen bestuur van de
stichting Natura Docet. Voorjaar 2013 zal hij aan de eerste vergaderingen deel gaan nemen.
In het dagblad van Nordhorn en omstreken ‘Grafschafter Nachrichten’ zijn artikelen verschenen over
de veranderingen bij Natura Docet. De journalist die hier de tekst voor schreef, Freimuth Schulze, is
woonachtig in Denekamp en houdt de ontwikkelingen in de bouw tijdens zijn dagelijkse omzwervingen
in het gebied grensoverschrijdend in de gaten. In de speciale zomeruitgave die ook aan de Twentse
zijde van de grens bij verblijfsaccommodaties verspreid wordt is een advertentie met artikel geplaatst.
In 2013 zal de specifieke benadering van de Duitse lezer cq bezoeker intensiever opgepakt gaan
worden in samenwerking met de VVV’s van Nordhorn en Bentheim. Tweetaligheid zal in het nieuwe
Natura Docet Wonderryck Twente standaard moeten zijn in alle uitingen evenals bij de ontvangst van
bezoekers aan de entreebalie.

20
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5 Jaaroverzicht 2012 – een keuze uit een jaar ‘Natura Docet’

Januari
2 januari
3 januari
4 januari
5 januari
9 januari
11 januari
12 januari
12 januari
18 januari
20 januari
24 & 25 jan
31 januari

Februari
1 februari
2 februari
8 februari
9 februari
21 februari
27- 28 febr.
Maart
6 maart
8 maart
8 maart
14 maart
21 maart
22 maart
23 maart
23 maart

29 maart

Team Natura Docet en vrijwilligers beginnen met het inpakken van de collectie.
Eric lezing "Biodiversiteit in de oertijd" bij Volksuniversiteit Amstelland in Amstelveen.
Nieuwjaarsbijeenkomst Provinciehuis Zwolle.
Samen met team Natura Docet de voormalige bibliotheek van Denekamp bekeken.
Anetta Dullaert werkt samen met Vera Engelbertink van de Gemeente Dinkelland aan
een marketingplan voor Natura Docet Wonderryck Twente.
Met gemeentelijke projectleiders Gerard Davina en Ellen List wordt de voortgang van
de bouw tot de opening besproken.
ste
1 bouwteamvergadering van 2013 – Gerard Vennegoor vertegenwoordigt Natura
Docet Wonderryck Twente.
Kennismaking Rianne Makkink en Bruno Vermeersch (ontwerp tuinfollies en rotonde).
Kennismaking met het nieuwe beoogd bestuur (dhr. Naarding / Denekamp,
dhr. Kamphuis / Beuningen (Ov.), dhr. Boerkamp / Beuningen (Ov.)).
Stans van der Veen brengt botten retour naar Naturalis.
AOC-Almelo bereidt terrein om Natura Docet voor op vernieuwbouw.
Dhr. Wrede, museumleiter van het Erdöl-Erdgas-Museum Twist, komt kijken naar
modellen van olieboormachines en boorkoppen.

Daan van Mierlo, beheerder van Landgoed Singraven selecteert met Eric Mulder
objecten voor de tentoonstelling over het leven van dhr. Laan.
Radiator in de entree bevroren, stoom ontsnapt in brandmelder, vals alarm.. gelukkig.
Stans van der Veen presenteert Natura Docet Wonderryck Twente tijdens het
Provinciaal Cultuurdebat in het Muziekcentrum Enschede.
XPEX en Hollandse Handen presenteren plan en maquette van Twente van Dichtbij.
Start met 8 deelnemers van de bijencursus gegeven door Tom Eijsink.
e
Verhuizing kantoren en computers, 1 werkdag aan de Hopmanstraat.

Stans van der Veen neemt deel aan workshop initiatief Geopark Twente in Losser .
Franeker Museum toont interesse in de vitrines van Universiteitsmuseum Groningen.
Gaat niet door, doorgang in museum blijkt te klein om vitrines naar boven te brengen.
e
1 sessie Werkgroep Kunst bijeen met Bruno Vermeersch en Cees van der Veeken.
Viering van het 100 jarig bestaan van Arboretum Poort Bulten in De Lutte.
Kernteam Natura Docet Wonderryck Twente komt bijeen.
Presentatie Natura Docet Wonderryck Twente aan burgers Dinkelland in zaal
Concordia in Denekamp. Opkomst ongeveer 40 personen.
Eerste buitenles ‘Dood hout leeft ‘ bij Erve Loman op Landgoed Singraven.
Bedankborrel voor de vrijwilligers van Natura Docet voor hun inzet tijdens de
verhuizing. Uiteindelijk zijn er met hun hulp meer dan 25.000 objecten, 10.000
boeken, huisraad uit 1911 en uit 2011, stoelen en tafels, schilderijen en ordners,
telefoons en koffiekopjes verplaatst naar de Hopmanstraat 12 in Denekamp.
Stans van der Veen en Eric Mulder voor overleg naar XPEX – Amsterdam.

• Jaarverslag 2012 • Provinciaal Natuurhistorisch Museum Natura Docet •

21

April
12 april

14 april
15 april
17 april
18 april
19 april
20 april
27 april
Mei
1 mei
2 mei
2 mei
16 mei
22 mei
25 mei
30 mei
30 mei

Juni
13 juni
14 juni
15 juni
26- 28 juni
Juli
15 juli
19 juli
26 juli
31 juli
Augustus
22 augustus
26 augustus
28 augustus
30 augustus

22

Willem Groothuis ontvangt uit handen van gedeputeerde Hester Maij de prijs voor het
Overijssels Boek van het Jaar 2011 in de categorie non-fictie voor ‘Honderd jaar
Natura Docet: meester Bernink en zijn natuurhistorisch museum’.
Tekenen verbindt - workshop door kunstenares Mirna Limon georganiseerd door KCO
Zwolle tijdens het Museumweekend.
Museumweekend met open huis voor iedereen, in het bijzonder voor de buurtgenoten
aan de Hopmanstraat.
Bestuursvergadering van de Vereniging van Vrienden.
Opening tentoonstelling - Meneer Laan; bekende en onbekende heer van Singraven.
Opening Museum Hofland Hilversum ‘En toen … kwam de mens’.
Bijeenkomst in Provinciehuis Zwolle voor de BIS-instellingen met informatie over de
korting van 5% in de subsidieperiode 2013-2016.
Roos en Harry Groener worden onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Kennismakingsgesprek tussen Sjoerd Rijpma, voorzitter bestuur VVV Ootmarsum
Dinkelland en Bram Hulshof, voorzitter van de Stichting Natura Docet.
Eerste gesprek met Jeroen Ottink over doorwerking van het bedrijfsplan.
Natura Docet neemt deel aan Musea met Ambitie - Franjola Hellemond (KCO Zwolle)
bespreekt opzet en nulmeting van de organisatie. Start 22 mei.
Excursie naar het Lutterzand o.l.v. Eric excursie met de KNNV.
Deelname Anetta Dullaert aan lenteproject van IVN Oldenzaal.
Stans van der Veen naar SNNC-bijeenkomst, in Maastricht nav 100 jaar
Natuurhistorisch Museum Maastricht - aanzet tot collectiespreiding Ecodrome.
Janke Meulenbeld, VVV Ootmarsum Dinkelland, in gesprek met Jeroen Ottink..
Kennismakingsbezoek met Nils Kramer, Tierpark Nordhorn en bekijken eventuele
plek tijdelijke presentatie van de Steur van Nordhorn.

Uitspraak over bezwaar van familie Veltmaat / Café Wubbenhof tegen
bestemmingsplan Denekamp bij de Raad van State wordt uitgesteld naar september.
Onverwachte opname Stans van der Veen in MST Enschede en afwezig daarna tot
en met augustus in verband met revalidatie.
Stuurgroepvergadering (Provincie Overijssel, Gemeente Dinkelland, Stichting Natura
Docet) met belangrijke beslismomenten. Go!
Opnamedagen bij de Bergvennen en het kanaal Almelo – Nordhorn voor de 3D film –
Het Imaginarium van Meester Bernink.
Mineralenmarkt op het parkeerterrein van café Wubbenhof – 900 bezoekers!
Bruiklenen retour vanuit het (100-jarige) Amsterdamse stadsbos WH Vliegenbo.
Rogge op de akker wordt gemaaid.
Eric Mulder geeft een lezing ‘Wilde Tukkers’ in een verzorgingstehuis in Almelo.

Eric verzorgt een lezing in restaurant De Watermolen bij Landgoed Singraven.
Anetta Dullaert en Jos Bruns vertegenwoordigen Natura Docet tijdens (zeer
verregende) jubileumactiviteiten van Groei en Bloei Hengelo.
Stans van der Veen terug en start met werken in oplopend urenschema.
Anetta Dullaert en Eric Mulder bepalen keuze uit collectie en educatief materiaal van
Ecodrome Zwolle.
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September
4 september
11 september
12 september

18 september
19 september

19 september
22 september

26 september
27 september
Oktober
2 oktober
3 oktober
9 oktober

10 oktober
11 oktober
11 oktober
17 oktober
18 oktober
23 oktober
24 oktober
24 oktober
November
5 november
5 november
6 - 7nov.
6 november
8 november
16 november
17/18 nov.
23 november
23 november

Startgesprek met Artica en BuroMax over bouw website en (social media)marketing.
Groot educatief programma met Twents Carmel College De Thij in het Lutterzand.
Bestuursvergadering Algemeen bestuur – tot en met opening in 2013 komt steeds het
voltallige bestuur bijeen, aangevuld met nieuwe leden die later plekken in het bestuur
innemen waar andere leden uit stappen.
BuroMax en Artica presenteren plannen voor een tijdelijke site.
Tijdens een SNNC bijeenkomst in het Ecodrome Zwolle wordt de collectie NAMEZ
verdeeld over de natuurmusea in Nederland. Ontmoeting met Franjola Hellemond
over nulmeting voor Natura Docet en zelfanalysemoment voor het Museumregister.
Eric Mulder geeft een lezing aan de studenten van de Universiteit van Amsterdam.
Bijzondere collectie boeken (14 delen Houttuyn; Natuurlyke historie, of Uitvoerige
beschryving der dieren, planten, en mineraalen) ontvangen van de Paters Maristen in
Lievelde.
e
Musea met ambitie – 2 bijeenkomst in Bussemakershuis in Borne.
Jaarlijkse zelfanalyse voor doorzet van opname in het Museumregister ingediend.

Voorstel marketingplan, en offertes daarvoor via BuroMax en Artica doorgenome.
Telefoon wordt opgenomen met Natura Docet Wonderryck Twente.
Gemeenteraad Dinkelland stelt, na een tussenuitspraak van de Raad van State, het
bestemmingsplan voor Denekamp aangepast vast. Natura Docet Wonderryck Twente
krijgt de bestemming Cultuur en ontspanning in plaats van Maatschappelijk.
Het bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning is ongegrond verklaard.
Voortgang van de bouw en inzet van horeca binnen de exploitatie van Natura Docet
Wonderryck Twente is daarmee veilig gesteld..
Kennismaking met Wilja Jurg – Kunsthuis Tetem nav de Denktank Cultuureducatie
met Kwaliteit in Overijssel.
Tesfai Johannes start als stagiair en is werkzaam bij Gerard Vennegoor.
Kerngroep overleg ter voorbereiding van bestuurlijk overleg.
Bestuurlijk overleg met bespreking van nieuw bestuur en beleidsplan 2013-2016.
Team Natura Docet en vrijwilligers bezoeken Landgoed Singraven, aansluitend buffet.
Beleidsplan voor 2013-2016 wordt door Stans van der Veen en Jeroen Ottink
afgerond en ingediend bij de Provincie Overijssel en Gemeente.
Opstart infopunten overleg, Anetta Dullaert en Jeroen Ottink vertegenwoordigen
Natura Docet Wonderryck Twente.
De rogge van de akker wordt gedorst en naar Borgelinkmolen gebracht.

Elza Olde Keizer start als stagiair.
Cecile Bögels maakt kennis met team ND en gaat ondersteunen bij fondsenwerving.
Stans vd Veen en Jeroen Ottink met MID-directeuren op werkbezoek naar Ameland.
Eric met delegatie Twentse Welle naar Ecodrome om collecties te selecteren.
Pannenbier en Richtmoal aan de Oldenzaalsestraat – het huis is dicht! Augustus
gestart met sloopwerk – nu ‘waterdicht’ – prestatie van formaat voor het bouwteam.
Marga Barink, opvolger van Bertil Schulte als accountmanager voor de Provincie
Overijssel op bezoek.
Succesvolle boekenmarkt aan de Hopmanstraat.
Anetta Dullaert neemt deel aan de NIBI biologieconferentie.
Aftimmering van filmzaal en tuincafé volop in gang, binnen bouwwerk in alle ruimtes.
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27 november
28 november

December
5 december
10 december
11 december
12 december
12 december
14 december

20 december
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Diploma-uitreiking met wethouder Steggink aan de nieuwe imkers.
Anetta gefeliciteerd!
Cursusdag voor team ND gegevens door Liesbeth Tonckens van Gelders Erfgoed
met als thema Projectmatig werken ihkv Musea met Ambitie.

Buitenruimte met follies, paden, verharding, aanplant doorgenomen met alle partners.
Eric Mulder naar Berlijn voor onderzoek aangaande de Schildpad van Losser in het
Museum für Naturkunde.
Tweede cursusdag Projectmatig werken door Liesbeth Tonckens.
Aanbieding Bernink stoet'n aan Burgemeesters Roel Cazemier en Mervyn Steegers.
Afsluiten bijeenkomsten Musea met Ambitie in Huize Keizer in Denekamp
KCO Zwolle stopt met activiteiten.
Bestuurlijk overleg – nieuwe bestuur wordt (op papier) voorgesteld, beleidsplan 2013
– 2016 goedgekeurd. Iedereen gaat, na een rondgang in Wonderryck Twente met een
goed gevoel het nieuwe jaar in. Glas is rondom aangebracht, deuren kunnen op slot,
dak is dicht. Kerststop voor de bouw kan beginnen. Alles ligt op schema.
Kerstkoffie met team ND en aanwezige vrijwilligers.
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Publiciteit

Ondanks dat de reguliere programmering, die normaal een gestage stroom persberichten oplevert in
2012 vervallen was, kreeg Natura Docet vanuit de pers veel aandacht. Er is vooral telefonisch contact
gezocht met de regionale schrijvende pers en radio/tv om iedereen op de hoogte houden van de
vordering in het bouwproces. Daarnaast zijn er voldoende aanleidingen geweest om in het nieuws te
komen: de verhuizing van bijzondere collectievoorwerpen (leeuw op aanhanger), de bijzondere
tekenworkshop en ‘sneakview’ aan de Hopmanstraat in het museumweekend, de uitreiking van de
award ‘Boek van het Jaar 2011’ aan dhr. Willem Groothuis, het lintje voor Roos en Harry Groener, het
filmen voor de 3D-film in juni 2013, de komst van Jeroen Ottink in het team Natura Docet, de oogst
van de rogge, de diplomering van 5 nieuwe imkers na de cursus gehouden bij Natura Docet.
en de overhandiging van de Meester Bernink stoet aan burgemeesters Cazemier en Steegers van de
gemeente Dinkelland en Tubbergen.
Het bereiken van de landelijke pers blijft moeizaam, iets wat overigens niet alleen voor Natura Docet
geldt maar waarmee veel culturele instellingen in het oosten van het land te maken hebben. Door de
recessie zijn media genoodzaakt redacties te verkleinen en zijn bijvoorbeeld de regioredacties van
landelijke dagbladen gesloten. Ook passen de mediaredacties nog strikter de grenzen van hun regioindeling voor berichtgeving toe. Dit fenomeen is goed merkbaar bij de redactieverdeling van
TCTubantia. Nieuws uit de regio Oldenzaal, waartoe Dinkelland behoort, komt niet in Haaksbergen of
Nijverdal aan bod. Het levert een raar soort isolatie op die niet alleen lastig is voor degenen die
nieuws te brengen hebben maar ook de bewoners van het gebied verlizen er mee het contact buiten
de hen opgelegde regiogrens. Fenomenen als Facebook en Twitter bieden hier duidelijk een vangnet
voor en zullen (dus) binnen Natura Docet Wonderryck Twente een belangrijk rol gaan krijgen.
Een ander aspect is dat berichtgeving in de cultuuredities van de landelijke bladen niet alleen
Randstadgericht maar vooral ook Kunstgericht zijn. Musea lijken in berichtgeving meest te bestaan uit
‘gebouwen met schilderijen’ terwijl de bandbreedte van het begrip veel breder is. Gelukkig heeft
Natura Docet het voordeel faam van oudsher te bezitten die teruggaat naar de grote Dinoshow in
1991 en het charisma van Meester Bernink (en in opvolging zijn dochter Heleen). Daarmee is er een
basis van goodwill om berichtgeving toch een kans te geven. Aspecten om rekening mee te houden
bij de doorontwikkeling naar Natura Docet Wonderryck Twente.
In totaal zijn er (slechts) 10 (officiële) persberichten naar de lokale, regionale, landelijke (en Duitse)
schrijvende pers en media verstuurd. Daarnaast is er via mail en telefoon met specifieke journalisten
doorlopend contact gehouden. Er zijn digitale nieuwsberichten verstuurd aan het eigen adresbestand
bestaande uit geïnteresseerden, culturele- en toeristische ondernemers en relaties. Nieuws, afgeleid
van deze berichten is op de website van Natura Docet geplaatst.
Ook in 2012 heeft de reporter voor Dinkelland, Piet Jager, zich bijzonder ingezet om de activiteiten en
wederwaardigheden rondom Natura Docet in het regionale weekblad Dinkellandvisie te vermelden.
Dinkellandvisie neemt als huis-aan-huisblad een bijzondere positie in. Met een oplage van 12.500
bereikt het weekblad een relatief groot gebied waarbij door aanwezigheid van toeristen in de
zomermaanden de omloop van de informatie via uitgifte op campings en in hotels niet onderschat
moet worden.
De navolgende tabel geeft een indruk van berichtgeving over Natura Docet. Vrijwilligers houden zo
goed mogelijk lokale en regionale dag- en weekbladen bij en hebben een knipselarchief aangelegd
maar niet alle uitingen betreffende Natura Docet zullen hierin verzameld zijn. De cijfers zijn dus in feite
niet naast elkaar te leggen voor wat betreft tot totaalopbrengst maar geven slechts een indicatie.
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• Natura Docet in de pers

2008

2009

2010

2011

2012

Dinkellandvisie
Weekkrant Dinkelland
Typisch de Essen
Typisch Uit
Hengelo’s Weekblad
Oldenzaal Journaal
Recreatiekrant TC Tubantia
Recreatiekrant Twente
Nieuws uit Twente
TC / Tubantia
De Roskam

33
42
-

64
21
9
2
1
3
50
3

74
13
8
30
-

56
10
1
5
2
7
1
47
4

37
2
4
6
2
29
-

NRC
Telegraaf
Trouw
Reformatorisch Dagblad
Volkskrant
Grasduinen
Natura (KNNV)
’t Inschrien - Oudheidkamer
De Koets’n Kearls-krant
Köttelpeern' krant

-

3
1
-

-

1
1

-

1
1
-

2
-

1
1
1

1
1
1
-

6

2
1

5

2
8

2

1
-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
3
1
2
1

1
1
2
-

-

1

1

1

1

-

1

2
-

1
-

-

-

-

-

2

-

-

-

5

Transport

82

170

140

166

90

Transport

82

170

140

166

90

Duitsland
Vechte Kurier
Grafschafter Nachrichten
Speciale uitgaven
Beeld van Overijssel
Museum Kijkwijzer NL/DU
Provinciaal Kompas
Nat. Landschap NO Twente
Gemeentegids Dinkelland
Brochures VVV Denekamp
Vakantiepas Dinkelland
Deelnamefolder en
programmaboekje
Euregio Fiets 4-daagse
Twente je Zelf – musea
MuseumKaart Magazine
In2lifestyle.nl
Folders uitgave 100-jaar ND door
W. Groothuis
Pr nav 100-jaar ND
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Media
RTVOost
Enschede FM
Denekamp FM

-

3
3
-

6
2
3

6
3
2

4
5
5
3
6
opgeheven

146

7
8
7
11
15
8
5
1
5
9
2
3
2
4
3
2
3
2
274

Webvermeldingen
OverOverijssel.nl
RTVOost.nl
TwenteFM.nl
TCTubantia.nl
VVVOotmarsumdinkelland.nl
WeekkrantDinkelland.nl
Denekamperstraatinfo.nl
Almelonieuws.nl
Tubbignieuws.nl
Ikdoe.nl
Dagjeweg.nl
Uitmetdekinderen.nl
Newskids.nl
Drimble.nl
Historiek.net
Kennislink.nl
Walburgpers.nl
Erfgoeddinkelland.nl
82

170

3
127

 Digitale nieuwsbrief
In 2012 zijn er wederom nieuwsberichten verstuurd, vaak afgeleid van de verstuurde persberichten.
De Twitteraccount @naturadcoet 2013 waarmee begin 2012 gestart werd is aangekondigd via de
nieuwsbrief en heeft een daardoor een mooie start van volgers gekregen.
 Website
De content van de website is aangepast aan de sluiting van het museum en wijzigingen in het
educatief aanbod voor het onderwijs. In de herfst/winter van 2012 is een nieuwe ‘tussensite’ voor
Natura Docet Wonderryck Twente gemaakt waarin specifiek informatie en beeld wordt gegeven over
de bouw en de inhoudelijke veranderingen van Natura Docet naar Natura Docet Wonderryck Twente.
De tussensite is gemaakt door BuroMax in Beuningen. De definitieve site zal ook door hen gebouwd
worden aan de hand van een flowchart die vanuit team Natura Docet aangeleverd is en zich richt op
de verbrede doelstelling voor Natura Docet als landschapscentrum en belevingsmuseum.
 Folder
In samenwerking met Artica in Ootmarsum wordt een marketingplan opgesteld. Daartoe behoort ook
het maken van nieuw foldermateriaal op basis van de huisstijl die door hen voor Natura Docet
Wonderryck Twente is gemaakt.
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 Advertenties
Buro Artica maakte een serie advertenties in de nieuwe stijl voor Natura Docet Wonderryck Twente ter
plaatsing in bladen van het TBT, de VVV, de gemeente Dinkelland en het schoolreismagazine. Deze
advertenties kunnen ook worden gebruikt voor andere uitgaven en maken met rake kreten en een
frisse opmaak nieuwsgierig naar het nieuwe Natura Docet Wonderryck Twente.
 Vriendenblad
Het bulletin van de “Vereniging van Vrienden van Meester Berninks’ Museum Natura Docet” is ook in
2012 weer drie keer verschenen in een oplage van 1.000 exemplaren. Daarvan worden ongeveer 800
boekjes naar de leden verspreid en 200 boekjes worden uitgedeeld aan nieuwe leden en
geïnteresseerden. In tegenstelling tot andere jaren worden nu alle bulletins kleur gedrukt wat door
leden zeer gewaardeerd werd. Aan de ontwikkelingen binnen Natura Docet Wonderryck Twente is
veel aandacht gegeven en dat benadrukt nog eens de rol van een uitgave als het Vriendenbulletin,of
een speciale digitale Vriendennieuwsbrief, voor dergelijke ‘first-customers’ eens te meer.
De redactie van het vriendenbulletin bestaat uit Roos Groener voor de Vrienden en Eric Mulder vanuit
Natura Docet. Wim Groener van Groener Graphics verzorgt de opmaak. Het boekje wordt
verzendklaar gemaakt door Roos en Harry Groener, vrijwilligers bij Natura Docet sinds de organisatie
van de Dinotentoonstelling in 1991. Roos Groener houdt ook de ledenadministratie bij en verstuurt de
uitnodigingen voor de vergaderingen en speciale activiteiten zoals de Vriendenexcursies die door haar
en Sieni Nijmeijer worden georganiseerd.
 Twitter en Facebook
De verhuizing van collectie en inventaris van de Oldenzaalsestraat naar de Hopmanstraat is een
goede aanleiding geweest om het slapende Twitteraccount van @naturadocet2013 te activeren.
Stelregel voor de berichten is ‘een praatje met een plaatje’ waarin te zien is wat de wereld achter de
ontwikkeling van Natura Docet naar Natura Docet Wonderryck Twente inhoudt. Dat werkt; als snel
schaarde zich een groep volgers achter @naturadocet2013. Van lieverlee is het verhaal uitgebreid
naar de wereld van Wonderryck Twente met sfeerbeelden van Noordoost Twente. In 2012 volgen
vooral mensen en bedrijven die interesse hebben in de transformatie van het gebouw en in de
organisatie, de Twitterberichten. Opvallend veel bedrijven uit de toeristische sector en
verblijfsaccommodaties in Noordoost Twente volgen de wederwaardigheden. Bij de start van de
facebookaccount in 2013 zal de sfeer en tekst naar de gebruiker gericht zijn met als doelgroep ouders
en begeleiders van 4-12 jarigen. Er zullen speciale aanbiedingen gedaan worden die meer marketing
sales gericht zijn met promotie van onderdelen in de programmering. Ook wordt een onderdeel voor
het onderwijs gedacht en wellicht een speciale natuur-facebook-pagina waarop observaties van
bijzondere planten en dieren doorgegeven kunnen worden in combinatie met Noordoost Twente
natuurinfo.
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Gebouw en inventaris

 Het museumgebouw: een metamorfose
Met de onthulling van het bouwbord is op 1 december 2011 een begin gemaakt aan een bijzondere
periode in de historie van Natura Docet. Technisch wordt het bouwproces ver(nieuw)bouw genoemd –
er wordt gewerkt met wat zich voordoet, er wordt aan toegevoegd wat nodig is. De basis voor de
bouwplannen wordt gevormd door het Masterplan Twente van Dichtbij waarin de bezoeker zich op
een bijzondere manier bewust wordt van het landschap, ook via de het ontwerp voor het gebouw en
het aangrenzende buitengebied.
In het gebouw is volgens de bouwfilosofie van architect Uda Visser van buro SeArch de bouwhistorie
zichtbaar gemaakt. Delen van het pand zijn weggehaald waardoor er licht en ruimte is ontstaan en de
verbinding met het landschap rondom het Natura Docet zichtbaar is geworden. Er zijn, binnen de
kavellijnen, bijzondere elementen aan het gebouw toegevoegd zoals links aan het gebouw de filmzaal
met daarboven nieuwe expositieruimte en rechts aansluitend aan de voormalige directeurswoning het
museumcafé met daarboven nieuwe kantoorruimte en er onder het collectiedepot. Door het
doorsnijden van het pand en de toevoeging van de ruimtes is de entree verplaatst naar waar eerder
de doorgang van museumhuis naar directeurshuis was. In de nieuwe entree komt de vestiging van het
agentschap Denekamp van de VVV Ootmarsum Dinkelland. Aan de linkerzijde is een nieuw
trappenhuis ingevoegd met filmzaal waardoor er inpandig ruimte is gekomen voor een lift die reikt tot
de educatieve zolder en zodoende mindervaliden de kans biedt alle zalen te bezoeken. De oude
directeurswoning is omgevormd tot publieksruimte met faciliteiten voor toilet en garderobe. Ook is er
een kantoor voor het VVV-personeel. Op de begane grond is in de voormalige keuken nu de keuken
waar de horeca-exploitant (de familie Veltmaat van Café Wubbenhof) aan het werk gaat.
Het buitengebied van Natura Docet Wonderryck Twente sluit nu eveneens op een bijzondere manier
aan bij het Masterplan Twente van Dichtbij. Landschapsarchitect Bas Slatman legde al eerder de
basis voor de landschappen tuin met de roggeakker en het wandelpad door het gebied. Nu wordt ook
het veld achter het museum bij het plan betrokken met de plannen gemaakt door Cees van der
Veeken van Lola Landscape Architects. Ook verschijnen er, volgens ontwerp van Bruno Vermeersch
van Studio Makkink en Bey, 2 follies op het terrein die de bezoeker op een unieke manier zich bewust
doen worden van de omgeving. Over het ven komt een ‘kijkbrug’ (nu al de sprinkhaan genoemd) met
uitsparingen waardoor de lucht, de takken, het water en vooral het ‘geleende uitzicht’ van het terrein
van de buren zichtbaar wordt. Op de akker wordt een houten zouttoren geplaatst die zal dienen als
bijenhotel. In de toren kunnen bijenkasten geplaatst worden, zowel bovenin als beneden. Het is een
spel met waarneming en werkelijkheid. Zie je wel wat je ziet? Waarvoor dient het gebouw? Heeft het
een functie? Bruno Vermeersch zal ook het ontwerp leveren voor de inrichting van de rotonde en dat
levert ongetwijfeld eenzelfde gedachtenspel op. Cees van der Veeken heeft zich binnen zijn ontwerp
ook gebogen over het toevoegen van extra parkeerruimte bij Wonderryck Twente en de doorloop van
de beplanting vanaf de rotonde tot en met het terrein van Wonderryck.
Om dit alles in zeer korte tijd te kunnen realiseren is er een strakke planning uitgezet waardoor de
openingsdatum 7 juni 2013 haalbaar zal zijn cq moet worden. Ook de bewaking van het budget (2,6
miljoen euro investeringskosten aangevuld met projectsubsidies vanuit Provincie en Regio Twente)
wordt op een zeer strikte manier aangehouden. Het uitgangspunt is dat bouwoverschrijding, zowel
voor het (ver)bouwen als het inrichten, niet mogelijk is. De supervisie hierop ligt bij de Gemeente
Dinkelland die in nauwe samenwerking met Natura Docet Wonderryck Twente en de verschillende
bouwpartners het project realiseert. Gerard Davina is als hoofd projectleider vanuit de Gemeente
Dinkelland aangesteld en werkt hierin samen met zijn collega Ellen List. De bouw wordt gecoördineerd
door SBM bouw- en vastgoedmanagers in Almelo. SBM houdt zicht op de procesgang, planning en
aanbestedingen in het traject. Als hoofdaannemer is de firma Niehof uit Lattrop werkzaam samen met
een team waarin de verschillende firma’s als Schulten, Kamperman en anderen de installaties,
technische berekeningen, het schilderwerk etc. etc. verzorgen.
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Voor de uitwerking van de presentatie vanuit de visie in het Masterplan Twente van Dichtbij is het buro
XPEX gevraagd. XPEX maakte eerder ook het concept en masterplan en de doorwerking van de
gedachten hierin naar vorm wordt door hen op bijzondere wijze vertaald. De zalen zullen herkenbaar
zijn, vanwege het hergebruik van bestaande vitrines maar het verhaal wordt compleet veranderd en
aangepast. De eerste ontwerpen hiervoor geven een spannend beeld van het verbinden van oud en
nieuw, kijken, beleven, zien, kennis opdoen en dat in combinatie met innovatieve technieken.
De firma Niehof start na de bouwvak midden augustus het sloopwerk en het ontmantelen van de
ruimte binnen. In september gaat gestart worden met de opbouw en aanbouw van nieuwe elementen.
Van november tot en met februari 2013 vindt volgens planning de aanleg van installaties, kabelwerk,
toiletfaciliteiten, het leggen van nieuwe vloeren en dergelijke plaats. Na maart 2013 kan buro XPEX
beginnen aan de invulling van de zalen en het aanbrengen van verlichting, audiovisuele middelen etc.
Rondom het pand zal, als het winterweer het toelaat, worden begonnen met grondwerk voor paden,
parkeerplaatsen. De bouw van de follies en de aanplant van tuinplanten zal in 2013 gebeuren.
Om dit alles te coördineren en het bouwproces goed te laten verlopen vinden er voortdurend
bouwvergaderingen plaats waarbij Gerard Vennegoor, vanuit zijn expertise als gebouwbeheerder,
Natura Docet vertegenwoordigt. Onderweg komen er in het proces problemen voor maar alles blijkt op
te lossen of aan te passen te zijn. Op bijzondere wijze komt er bouwtraject op gang waarin, dankzij het
strak gespannen ‘vinkentouw’ de uitgaven, de bouwpuzzles en de overschrijdingen binnen de marges
lijken te blijven. In 2013 wordt, na opening, het verloop van het project financieel en procesmatig op
een rij gezet maar tot eind van het verslagjaar 2012 lijkt alles zich binnen de grenzen van het redelijke
te ontwikkelen.
De Stichting Natura Docet is formeel de opdrachtgever voor bouw en herinrichting. Dat betekent dat
de betalingen van de nodige rekeningen gefiatteerd worden en uitgevoerd worden via de administratie
van Natura Docet Wonderryck Twente. Na binnenkomst van een factuur wordt deze gecontroleerd
tegen de offerte en uiteindelijke prijsopgaaf die binnen het bouwteam besproken is. Vanuit de
projectleiding via de Gemeente wordt de rekening goedgekeurd waarna een door de voorzitter en
secretaris ondertekend verzoek tot betaling aan de Gemeente Dinkelland wordt gericht. De Gemeente
bewaart het totale investeringsbedrag, zowel het gemeentelijke- als het provinciale deel. Na
goedkeuring van het verzoek wordt het gevraagde bedrag overgemaakt aan de stichting zodat er
betaling plaats kan vinden. Terugvordering van de BTW verloopt via de opdrachtgever, de Stichting
Natura Docet. Deze trits van handelingen is goedgekeurd door de Belastingdienst nadat Van Vilsteren
BTW Advies hiervoor onderzoek had gedaan en een positief advies uitgebracht had. De bedrijven
Niehoff en Xpex hebben vooraf een schema van termijnbetalingen afgesproken. De overige bedrijven
stellen eveneens een schema van termijnen op, afhankelijk van de lengte of afronding van een
onderdeel waar zij een bijdrage aan leveren.
 Bezwaren
Ongeveer gelijktijdig met de start van het bouwtraject voor Natura Docet Wonderryck Twente kwam
de afronding van het nieuwe bestemmingsplan voor Denekamp in zicht. Bestemmingsplannen
veranderen of aanpassen vraagt veel tijd en geduld – er zijn meningen, eisen, vragen, termijnen,
uitspraken, ter inzage liggen van stukken, bezwaren en goedkeuringen. Met al deze facetten heeft de
bouw van Natura Docet Wonderryck Twente te maken gehad. De grootste vertragende factor was een
bezwaar vanuit Café-restaurant ’t Wubbenhof onder andere op mogelijk concurrerende horeca en de
verleende bouwvergunning voor aanpassing van het horecagedeelte op uitbreiding van de culturele
functie van het museum naar een maatschappelijke functie van Natura Docet Wonderryck Twente
(overigens zou deze uitbreiding van de functie gelden voor alle culturele instellingen in
Denekamp/Dinkelland). Na veel beraad en overleg tussen alle partijen werd uiteindelijk uitspraak
gevraagd hierover via een procedure bij de Raad van State. In het uiterste geval zou dit een
30
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bouwvertraging van meer dan een jaar tijd kunnen opleveren indien het ontwerp voor Wonderryck
Twente herzien zou moeten worden. Gelukkig is het niet zo ver gekomen. Met toepassing van de
‘bestuurlijke lus’ is de functie-indeling voor Natura Docet Wonderryck Twente teruggebracht van
maatschappelijk naar cultureel en daarmee werden bezwaren ongegrond verklaard. Tijdens de
gesprekken is men overigens zodanig ‘tot elkaar gekomen’ dat de familie Veltmaat de partner zal
worden waarmee de horeca in de nieuwe onderneming gevoerd zal worden. De gesprekken hierover
vonden gaandeweg de ontwikkelingen plaats en zullen op basis van een overeenkomst contractueel
vastgelegd worden in 2013.
 Tijdelijke locatie Hopmanstraat
Na 28 februari 2012 is de enorme verhuizing van collectie, inventaris, huisraad, kantoormeubelen en
middelen evenals de medewerkers vanuit de Oldenzaalsestraat naar de Hopmanstraat afgerond. Het
gebouw is vanaf november 2011 beschikbaar door de verhuizing van de bibliotheek naar het nieuwe
Kulturhus Denekamp. Terwijl het pand in verkoop blijft staan verhuurt de Stichting Bibliotheek
Denekamp de ruimte voor een ‘collegiaal’ bedrag aan de stichting Natura Docet. Voor de periode tot
en met mei 2013 is een huurcontract aangegaan.
De Hopmanstraat blijkt een prettige werkruimte waar iedereen snel zijn plek vindt. De collectie is er
goed en overzichtelijk ondergebracht. Voor de werknemers zijn er voldoende werkplekken en de
vrijwilligers kunnen ingezet blijven met allerlei taken op velerlei gebied. De klimaatomstandigheden
voor het deel waar de collectie is ondergebracht zijn goed en regelmatig. Anders is dat voor het
kantoorgedeelte waar in de (lange) winter van 2011/2012 em ook 2012/2013 het beheersen van de
temperatuur een uitdaging blijkt die zijn uitwerking zal hebben op de hoogte van de energierekening.
Elk voordeel heeft zijn nadeel maar in het geheel blijkt het verblijf in de voormalige bibliotheek een
‘gouden greep’ te zijn.
 Depotkelder
Depotruimte met de juiste klimaatcondities is een langgekoesterde wens voor Natura Docet. De bouw
van Natura Docet Wonderryck Twente biedt de mogelijkheid hiertoe door onder het café een
depotkelder met klimaatinstallatie, soepel verrijdbare rekken en voldoende ruimte voor de vogel- en
zoogdiercollectie, te bouwen. De kosten voor de bouw van de kelder komen binnen het project voor
rekening van de stichting Natura Docet. Met de medefinanciering van de NAM, gecoördineerd via
voorzitter Bram Hulshof, voor de opbouw van de digitale installatie ‘Funky Forest’ wordt dit mogelijk.
Kosten van bouw van de kelder en de inbreng van het NAM-sponsorgeld worden tegen elkaar
weggestreept. Kosten die na toevoeging van extra eisen voor bouw- en of inrichting van de
depotruimte ontstaan, blijven wel bij de Stichting Natura Docet. Het depot wordt gebouwd onder het
museumcafé, in een betonnen ‘bak’ waarmee inloop van water uitgesloten is. Bijkomend voordeel van
de bouw van de kelder is geweest dat bij het graven van de benodigde ruimte er een goed
bodemprofiel genomen kon worden van de aardlagen waar Natura Docet Wonderryck Twente
bovenop staat. Aardlagen zijn tijdslagen en daarmee was te zien dat de loop van de Dinkel inderdaad
ooit bij de Oldenzaalsestraat lag en dat in een latere periode de zandlagen eromheen aanleiding voor
bewoning in het gebied zou kunnen zijn geweest. Hier zijn geen materiële resten van gevonden.
 Beveiliging
De firma Harwich onderhoudt normaliter de brand- en veiligheidsapparatuur van de
Oldenzaalsestraat. Vanaf aanvang van de bouw door de firma Niehof gaat het gebouw over in hun
beheer. Bij terugkomst worden de sleutels weer overgedragen en komt ook de beveiliging weer voor
rekening van de stichting Natura Docet. Aan de Hopmanstraat verzorgt de firma Platvoet uit Oldenzaal
de beveiliging.
• Schoonmaak
Via schoonmaakbedrijf ISS werkt Santa de los Santos bij Natura Docet, tijdens een kleiner aantal uren
in de Hopmanstraat.
• Jaarverslag 2012 • Provinciaal Natuurhistorisch Museum Natura Docet •

31

8

Collectiebeheer en documentatie

 Het Museumregister – zelfanalyse 2012
Elke vijf jaar moeten musea die de erkenning van geregistreerd museum hebben behaald en in het
Nederlands Museumregister zijn opgenomen worden herijkt. Doel van de registratie is een bijdrage te
leveren aan het verantwoorde beheer van cultureel erfgoed door de Nederlandse musea.
De stichting Nederlands Museumregister, in 1997 ingesteld op initiatief van de Nederlandse
Museumvereniging (NMV) en het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM), wil zo de kwaliteit
van de musea zichtbaar maken, bewaken en verbeteren. Opname in het register geeft aan dat het
museum volgens de genoemde normen gehandeld heeft en het museum daarmee een valide partner
is bij de aanvraag van projectsubsidies. Een wijziging in het systeem van herijking stond voor 2012
voor Natura Docet op het programma. Nadat in 2010 de herijking positief behaald was volgde in dit
jaar een tussentijds moment: de zelfanalyse. Een lange lijst met vragen is nagelopen – eerst door de
medewerkers, naderhand ook door de directeur. De antwoorden daaruit geven aan op welke vlakken
nog achterstand in te halen valt. In een eerdere versie van herijking of analyse is veel aandacht
gegeven aan onderwerpen die met (digitale) registratie, beheer en behoud van de collectie te maken
hebben. Op dit vlak is de achterstand in het documentatiewerk van de collectie Natura Docet duidelijk.
Er is nog veel in kaart te brengen. Het beleidsplan 2013-2016 geeft voor de planning van dit werk een
eerste aanzet en stelt doelen voor de komende 4 jaar. Daarnaast zijn er onderdelen waar meer
aandacht aan gegeven die vooral praktische zaken betreffen zoals een nieuw plan voor de
bedrijfshulpverlening voor het nieuwe Natura Docet Wonderryck Twente en aandacht voor de Code of
Cultural Gouvernance. De zelfanalyse is een goede methode, mits eerlijk ingevuld, om zicht te krijgen
op de eigen organisatie. Op 27 september werd de zelfanalyse ingediend bij het Museumregister,
binnen de termijn hiervoor en daarmee goedgekeurd door de auditor, mevrouw Bruggeman van de
Stichting Nederlands Museumregister.
 Depotkelder
Er wordt een depotkelder opgenomen in de nieuwbouw van Natura Docet Wonderryck Twente. Een
lang gekoesterde wens gaat in vervulling. Klimaatgestuurd, met goede verrijdbare rekken en ruimte
voldoende voor de collectie die in het voormalig vogeldepot gehuisvest was. De kosten voor de bouw
komen binnen het project voor rekening van de stichting Natura Docet zelf. Het depot wordt gebouwd
onder het museumcafé.
 Aanwinsten en donaties 2012
In 2012 kreeg Natura Docet Wonderryck Twente twee keer bijzonder collectiemateriaal aangeboden
en twee maal om dezelfde treurige reden: wegens opheffing van activiteiten.
Het betreft de overdracht van objecten uit de collectie van de Stichting NAMEZ, beheerder van de
omvangrijke verzameling natuurhistorische voorwerpen in het Ecodrome en het aanbod van overname
van 14 delen (1735 – 1785) van Houttuyn’s Natuurlijke Historie of uitvoerige beschrijving der dieren,
planten en mineralen uit het bibliotheekbestand van de paters Maristen uit Lievelde.
Collectie NAMEZ - zwerfstenen en vogelskeletten
De eerste collectie die door opheffing, uiteindelijk, naar Natura Docet zal komen is een collectie
Twentse zwerfstenen en andere geologische voorwerpen die voorlopig bij Twentse Welle geplaatst zal
blijven. De verzameling is afkomstig uit de collectie NAMEZ in Zwolle die bij het Ecodrome te zien
was. Het Ecodrome houdt eind 2012 op te bestaan, vanwege het beëindigen van een
exploitatiecontract met de Stichting Libema en het intrekken van een gemeentelijke subsidie. Na een
aantal pogingen tot doorstart van de onderneming is helaas toch besloten het Ecodrome te sluiten.
De collectie, onder beheer van de Stichting NAMEZ, is met inachtneming van de grootste
zorgvuldigheid en volgens de regels van de LAMO (de Leidraad voor het Afstoten van Museale
32

• Jaarverslag 2012 • Provinciaal Natuurhistorisch Museum Natura Docet •

Objecten) onder de leden van de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties verdeeld.
Naturalis heeft daarbij een eerste keuze gehad om objecten van nationaal belang en voorwerpen die
aansluiten op wetenschappelijk onderzoek over te nemen. Daarna is gekeken welke
collectieonderdelen er qua regionaal- of verzamelspeerpunt bij de verschillende instituten zouden
passen. Als laatste trede zijn er objecten overgebleven van didactisch waarde waarbij aan een ieder
een keuze is gegeven. De hele procedure is door de strikte verdelingsmethode, opgesteld en
gehanteerd door de Stichting Namez in het bijzonder onder leiding van oud conservator dhr. Johan
Mulder, zeer soepel verlopen, hoe schrijnend de aanleiding ook.
Twentse Welle en Natura Docet ontvingen ieder een collectie zwerfstenen waarbij die voor Natura
Docet meer aansluit bij gebied NO Twente en het aangrenzende (Eu)regio gebied. Voorlopig blijft
deze collectie in beheer bij Twentse Welle tot er beter overzicht is waar het materiaal in het
vernieuwde Natura Docet Wonderryck Twente aan de Oldenzaalsestraat in 2013 geplaatst kan
worden. Ook zal dit de opstart zijn van een registratieproject tussen Natura Docet en Twentse Welle
waarbij een gezamenlijke beschrijving gemaakt zal worden binnen een aangepaste kaart van het
AdLib-systeem. Naast zwerfstenen heeft Natura Docet een aantal vogelskeletten overgenomen en
voorwerpen die gebruikt kunnen worden bij het educatieve lesprogramma. In november 2012 zijn de
collecties overgebracht naar Twentse Welle en Natura Docet. Formeel in 2013, zal meer materiaal (ex
Namez) worden overgedragen, mede in overleg met Twentse Welle, Enschede. Dit zal in het
betreffende jaarverslag nader worden toegelicht.
Overzicht aanwinsten uit de Collectie Namez:
- 5 dozen Ordovicische zwerfsteenfossielen (voornamelijk kiezelsponzen en knikkeralgen)
- 4 vogelskeletten (papegaai, Havik, Sperwer, Roodsnaveltok)
- geologische tijdschaal met diorama’s op linnen (Firma Krantz)
- divers educatief materiaal (ontdekdozen, leskisten, boeken)
Paters Maristen - Houttuyn, Natuurlijke historie 14 delen
In september ontving Stans van der Veen via Pater Kuiper van de Paters Maristen in Lievelde of
Natura Docet de vraag of Natura Docet interesse zou hebben om een serie oude boeken te
ontvangen. De bibliotheek van de abdij zou worden verspreid onder een aantal instellingen die met
onderwerpen uit het bestand te maken hebben. De (om niet) aangeboden boeken bleken 14 originele
e
delen uit Houttuyn’s 18 eeuwse Nederlandse bewerking van de eerste boeken van Carolus Linnaeus
te zijn. Linnaeus licht hier het planten- en dierenrijk, en ook de mineralen, toe. Een heel mooie serie
boeken en heel bijzonder aanbod. Op 22 september zijn de boeken opgehaald bij de abdij in Lievelde.
De boeken zullen worden geplaatst in Berninks’ werkkamer in het vernieuwde Natura Docet.
Overzicht ontvangen collectie: Natuurlyke historie of uitvoerige beschrijving der dieren, planten en
mineraalen, volgens het Samenstel van den Heer LINNAEUS, met naauwkeurige Afbeeldingen.
 Tweede Deel
Eerste Stuk
Tweede Stuk
Vijfde Stuk
Zesde Stuk
Agtste Stuk
Elfde Stuk
Twaalfde Stuk
Dertiende Stuk
Veertiende Stuk

De Palmboomen.
De Boomen.
De Heesters.
De Heesters.
De Kruiden.
De Kruiden.
De Bolplanten.
De Grasplanten.
De Varens, Mossen, enz.

Te Amsterdam, by de Erven van F. Houttuijn. 1773
Te Amsterdam, by de Erven van F. Houttuijn. 1774
Te Amsterdam, by de Erven van F. Houttuijn. 1775
Te Amsterdam, by de Erven van F. Houttuijn. 1776
Te Amsterdam, by de Erven van F. Houttuijn. 1777
Te Amsterdam, by de Erven van F. Houttuijn. 1779
Te Amsterdam, by de Erven van F. Houttuijn. 1780
Te Amsterdam, by de Erven van F. Houttuijn.1782
Te Amsterdam, by de Erven van F. Houttuijn.1783
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 Derde Deel
Eerste Stuk
Tweede Stuk
Derde Stuk
Vierde Stuk
Vijfde Stuk

De Versteeningen.
De Delfstoffen.
De Steenen.
De Mynstoffen.
De Mynstoffen.

Te Amsterdam, by de Erven van F. Houttuijn.1780
Te Amsterdam, by de Erven van F. Houttuijn.1781
Te Amsterdam, by de Erven van F. Houttuijn.1782
Te Amsterdam, by de Erven van F. Houttuijn.1784
Te Amsterdam, by de Erven van F. Houttuijn.1785

Door bemiddeling van de heren F. Rhebergen, Emmen, en A. Oostlander, Oldenzaal ontving Natura
Docet een collectie Ordovicische zwerfsteenfossielen (voornamelijk kiezelsponzen en knikkeralgen)
uit de nalatenschap van dhr. J. Buntsma.
Uit de nalatenschap van dhr. J. de Looze ontving Natura Docet, eveneens door bemiddeling van de
heer F. Rhebergen uit Emmen een collectie Ordovicische zwerfsteenfossielen (voornamelijk
kiezelsponzen en knikkeralgen).
 Afstoting 2012
Met inachtneming van de Leidraad Afstoting Museale Objecten werd aan de Bibliotheek van de TU
Delft 1 exemplaar van het Gedenkschrift van de Koninklijke Akademie en van de Polytechnische
School 1842 - 1905 (Uitgave J. Waltman Jr., 1906) overgedragen. Eerder was deze uitgave aan het
museum Natura Docet geschonken door de oud-voorzitter van de Stichting Natura Docet, Dr. H.A.
Stheeman, die het gedenkschrift ontving bij zijn emeritaat als hoogleraar aan de TU Delft.
Overdracht leermodellen
Tijdens het verhuizen naar de Hopmanstraat kwamen de volumineuze modellen van de
olieboorinstallaties en de verschillende loodzware boorkoppen weer in beeld. De modellen, ontvangen
van de NAM in de jaren ’70, zijn destijds opgenomen in de vaste presentatie van dat moment. Er was
toen veel aandacht voor de activiteiten van de NAM in Noordoost Twente voor wat betreft gas- en
olieboringen. Dit aspect van de geologie is al bij eerdere vernieuwingen van de opstelling losgelaten,
de modellen en de boorkoppen zijn in het bestand van Natura Docet opgenomen. Omdat ook in het
nieuwe Natura Docet Wonderryck Twente dit onderwerp geen aandacht zou krijgen is besloten het
materiaal aan te bieden aan het Erdöl-Erdgas-Museum in Twist (BRD – Niedersachsen). Dhr. Wrede,
museumsleiter van het Erdöl-Erdgas-Museum toonde zich zeer verheugd over het aanbod en de
modellen zullen in Twist ongetwijfeld beter op hun plek zijn dan in Denekamp. Op 31 januari zijn de
modellen opgehaald en overgedragen.
 Beheer collecties
Tijdens het verblijf van de collectie in de voormalige bibliotheek van Denekamp is de collectie op een
goede manier ondergebracht geweest. De ruimte bleek redelijk egaal te verwarmen te zijn,
verduistering was mogelijk op de plekken waar nodig. Ook de relatieve vochtigheid was gelijkmatig.
De firma Rentokil heeft voorafgaand aan het inhuizen gasampullen in de ruimte hun werk laten doen
zodat eventuele schadelijke insecten niet meer aanwezig zouden zijn. Ook is in de eerste tijd extra
gelet op muizen en zijn daarvoor vallen gezet. Ondanks dat het gebouw omringd is door (dorps)natuur
is er van overlast geen sprake geweest. De grote vriescel kon niet mee naar de Hopmanstraat maar is
aan de Oldenzaalsestraat ter plekke verplaatst van de begane grond naar de bovenverdieping zodat
de installatie daar aangepast kon worden. Om de collectie toch te kunnen vriezen zijn twee grote
vrieskisten aangeschaft waar, op aanwijzing van vrijwilligster Tanja de Groot, de dieren in het
gewenste schema een aantal dagen in de vriezer verbleven zodat bij -20 graden eventueel aanwezige
insecten bevriezen en schade wordt voorkomen.
De vogel- en zoogdiercollectie zijn in de Hopmanstraat, vooral door Tanja de Groot in samenwerking
met Eric Mulder en vrijwilligster Hanneke Tammel, volledig doorgelopen op registratiegegevens en op
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de staat van het object. Dit was voor het eerst sinds lange tijd mogelijk omdat op de tijdelijke plek alle
collecties (uit het vogeldepot, uit de opstelling, uit depotplekken in het museum) bij elkaar kwamen. Zo
kwam goed in beeld wat er precies in het bestand aanwezig is en wat er niet meer is. Het is
voorgekomen dat dieren in het (wat langere) verleden uit de collectie verwijderd werden zonder dat dit
werd aangepast in de collectiegegevens. Kortom; een totale revisie. Er zijn opgezette dieren, meest
vogels, uit de verzameling verwijderd die aangetast waren door vraat of waarvan het verenpak door
slecht prepareren of verkeerde bewaarcondities letterlijk uit elkaar viel. Om schade aan andere
objecten te voorkomen zijn deze voorwerpen verwijderd.
Het werk aan de collectie in Rossum, die in 2011 werd overgebracht uit de tijdelijke bewaarplek op
Landgoed Meuleman, is zeer beperkt doorgevoerd en zal in 2013 na opening weer opgepakt worden.
 Digitalisering & documentatie collectie
Tijdens de revisie van de vogel- en zoogdierencollectie zijn gegevens overgebracht van papieren
registratie naar AdLib-registratie. Zodoende is er een basissysteem ontstaan waar nu aan
doorgewerkt kan worden. Jan Parmentier fotografeerde de dieren zodat beeld en gegevens met
elkaar overeenkomen en alles op één kaart opgenomen kan worden.
Duidelijk werd wel dat de registratie in het systeem grote nauwkeurigheid vereist met een consequent
gebruik van dezelfde benaming en interpunctie. Gebruik van wel of niet een punt achter een woord of
een middenstreepje kan het inzicht in een collectie totaal veranderen. Controle op controle is
geboden. Eric Mulder heeft hierin als conservator de laatste hand en daarmee dus een belangrijke rol.
Met de collectiebeheerder van Twentse Welle, Dennis Nieweg, is overleg geweest over het
stroomlijnen van digitale gegevens zodat er uiteindelijke een ‘Twentse Natuur Collectie’ kan ontstaan
die inzichtelijk is voor beiden en op aanvraag ook voor gebruikers van buitenaf. Dit project wordt
opgepakt in 2013.
 Bibliotheek
Het boekenbestand in Natura Docet was verspreid geraakt over een groot aantal kamers nadat de
oorspronkelijke bibliotheekplek was ontmanteld tijdens het directoraat van Dick Schlüter. Op de plaats
van de bibliotheek is destijds een open depot ontstaan. De boeken vonden hun weg naar alle
mogelijke tijdelijke plekken waardoor het overzicht en de volgorde totaal verdwenen was. Ook zijn er
tijdens de jaarlijkse boekenmarkten abusievelijk boeken in de verkoop terechtgekomen. Mede door de
beschikbare ruimte aan de Hopmanstraat om alle boeken op volgorde te leggen is er, dankzij het
monnikenwerk hiervoor door Roos Groener en andere vrijwilligers, weer duidelijkheid over wat er wel,
en wat er niet is. De boeken zijn na het doornemen op titel en nummer geordend en op thema
opnieuw ingepakt zodat ze straks in het nieuwe Natura Docet Wonderryck Twente, op de oude
boekenzolder en in de voormalige bibliotheekruimte weer netjes bij elkaar geplaatst kunnen worden.
Tijdens het inpakken en doorwerken bleek weliswaar dat er een heleboel boeken zijn maar dat de
gebruikswaarde er van toch echt wel vraagtekens oplevert. Is het nodig om opgebroken series TimeLife boeken te blijven behouden, waar verouderde informatie in staat en die door bezoekers en
medewerkers niet meer gebruikt worden? Idem geldt dit voor de vele series vogelboeken, populaire
boeken over het dierenleven in Afrika etc. etc. Er zijn criteria te bedenken (boeken door J.B. Bernink
aangekocht, boeken met aantekeningen van J.B. Bernink en zijn dochter Heleen er in, historisch
materiaal over geologie en natuur in Twente) om keuzes te kunnen maken en beslissingen te nemen.
Een aandachtspunt voor de komende tijd.
 Audiovisuele media, fotografie en archief
Ook al het film, foto- en diamateriaal is, om in de termen te blijven, eens goed doorgelicht en bij elkaar
gebracht. Uit de vele filmblikken met documentaires die door de NAM en SHELL zijn geschonken is
een selectie gemaakt van materiaal dat overgezet gaat worden op DVD. Dat betekent dat het
overgrote deel gewoon weg kan. Idem videomateriaal van opgenomen natuurseries (die ook
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verkrijgbaar zijn op DVD nu). Daarnaast zijn uit alle kamers dia’s, foto’s, diaraampjes etc. etc.
bijeenbracht en uitgeselecteerd op bruikbaar en niet bruikbaar materiaal.
Een aangename verassing waren de series stereoplaten die weer samen met de stereoscoop,gebruikt
door de Berninks, straks in Berninks’ kamer te zien zullen zijn.
 Uitleen materialen
Tussen de bedrijven van het verhuizen door zijn een groot aantal dieren in bruikleen naar plekken
elders in het land vertrokken. Op deze manier was Natura Docet dan wel niet openbaar maar wel
zichtbaar. Bij de volgende tentoonstellingen zijn voorwerpen uit de collectie Natura Docet gebruikt:
Ancient culture, Modern Art / Aboriginalkunst uit Australië
Universiteitsmuseum Groningen, 17 februari t/m 4 november 2012
In deze tentoonstelling staan moderne Aboriginalschilderingen centraal. Na een korte introductie van
de traditionele kunst en cultuur worden hedendaagse werken getoond, waarmee de gehele
Aboriginalcultuur nieuw leven in werd geblazen. Een volk dat met de ondergang werd bedreigd,
herwon zijn identiteit. Onder andere de kangoeroe en de kasuaris van Natura Docet zijn in Groningen
naast andere dieren uit het Australisch gebied te zien geweest.
Zeemonsters in Twente
Twentse Welle, Enschede, 6 april –28 oktober 2012
De Ichtyosaurus (ND 1929.002: Ichthyosaurus Holzmaden - BRD, Stenopterygius megacephalus)
Is voor de tentoonstelling iets langer dan een half jaar in Enschede geweest. Met ‘Zeemonsters in
Twente’ toonde Twentse Welle een beeld van het leven in Twente zo’n 240 miljoen jaar geleden.
Oost-Nederland was toen een kustgebied, met sauriërs en andere zeedieren. In de tentoonstelling zijn
fascinerende miljoenen jaren oude fossielen te zien geweest en unieke, levensechte modellen van
jagende Nothosaurussen.
Het jaar van meneer Laan
Landgoed Singraven, Beuningen/Denekamp, 18 april – 31 oktober
Een groot deel van de collectie Afrikaanse dieren die dhr. Laan, na zijn reis door Afrika in de jaren ’20
van de vorige eeuw, aan Bernink schonk zijn voor even quasi teruggeweest naar het Landgoed
Singraven. Dhr. Laan stuurde de dieren als trofee na zijn jachtexcursies in Afrika, opgezet, naar het
Twentse land. In de expositie, die een beeld geeft van de persoon achter de collectie van het
Landgoed Singraven, zijn er onder andere vele foto’s, documenten, kostuums en trofeeën van zijn
Afrikasafari te zien. Een mooi voorbeeld van de nieuwe samenwerking tussen Natura Docet en
Landgoed Singraven.
‘En toen … kwam de mens’
Museum Hofland, Hilversum, 20 april - 31 december 2012
Jubileumtentoonstelling ter ere van het 40-jarig bestaan van het (Geologisch) Museum Hofland in
Hilversum. Een expositie die de opkomst en bloei van de zoogdieren toont, inclusief de mens.
Een flink aantal objecten, van fossielen tot mineralen, allerhande botten en ook opgezette dieren is
naar Hilversum geweest als onderdeel van de expositie.
The making of Dinosauriers
Natuurmuseum Brabant, Tilburg - 29 april - 28 oktober 2012 (verlengd tot en met 6 januari 2013)
Het model van de Stegosaurus is in bruikleen bij het Natuurmuseum Brabant ondergebracht. Naast de
gangbare opgezette skeletten toont het Natuurmuseum Brabant vooral hoe een gevonden
Tyrannosaurus rex vanuit het gesteente in een museum belandt. Rode draad is de werkwijze van
dinomodelleur Aart Walen, die beschrijft – maar vooral laat zien – hoe het proces van het zoeken,
opgraven en opzetten gaat.
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 Bruiklenen retour
Tijdens de grote inpakronde zijn er wederom herbariumbladen tevoorschijn gekomen die na een
bruikleenperiode van soms meer dan 30 jaar teruggebracht zijn naar het Nationaal Herbarium
Nederland in Leiden. Hetzelfde gebeurde met een aantal botten die weer teruggebracht zijn naar de
collectie van Naturalis.
Een bruikleen die uiteindelijk geen doorgang vond betrof de grote Steur uit Nordhorn. De enorme
opgezette vis zou een plek gaan vinden bij het nieuwe zoetwateraquarium in het Tierpark Nordhorn.
Omdat de vis een uniek exemplaar is waren er behoorlijk wat eisen voor wat betreft klimaatcondities
en de wijze van exposeren. Nadat uiteindelijk bleek dat deze niet behaald konden worden is besloten
de steur, die al in het Tierpark in de behandelruimte van Tierparktierartz Heike Weeber werd bewaard,
weer naar Denekamp terug te brengen. Daarmee heeft de steur de meest onrustige tijd van
verplaatsing en herplaatsing aan de Hopmanstraat op een rustige en veilige plek overbrugd en zal hij
in de Natura Docet Wonderryck Twente weer in het Rariteitenkabinet te zien zijn.
 Onderzoek en wetenschappelijke publicaties
Ondanks dat alle energie van conservator dr. Eric Mulder in 2012 gericht geweest is op de
herinrichting van Wonderryck Twente, het tekstwerk en collectiewerk zijn er toch momenten voor
wetenschappelijk werk aan de collectie geweest. In december bracht hij tijd door in het Museum für
Naturkunde in Berlijn om onderzoek te doen naar specifieke kenmerken in fossiele schildpadvondsten
en naar de voorouders van de ‘Schildpad van Losser’.
Daarnaast werd in het verslagjaar object MND 2010.009, een schub van de Reuzentonijn Miothunnus
deldenius, opgenomen in de publicatie: Reinink, A., 2012. Miothunnus deldenius, een tonijn uit het
verleden. Grondboor & Hamer, jrg. 66 (nr 2): 264-266. Miothunnus, een verwant van de Atlantische
blauwvintonijn, leefde zo’n 10 miljoen jaar geleden, toen Twente bedekt werd door zee. Eerder
werden fossiele schubben gevonden bij de aanleg / verbreding van het Twente-Rijnkanaal in de
omgeving van Delden. Met een lengte van ruim 8 cm is MND 2010.009 het grootste tot nu toe
bekende exemplaar..
Ook trad Eric Mulder op als co-auteur bij de volgende publicatie: Jagt, J.W.M., Mulder, E.W.A. &
Schulp, A.S., 2012. The Maastrichtian type area in the southeast Netherlands and northeast Belgium
– a late Cretaceous “mosasaur park” / Typowy obszar mastrychtu w rejonie południowo-wschodnich
Niderlandach i połnocno- wschodniej Belgii – ostatni kredowi “park mozazaurów. In: Jagt-Yazikova, E.,
Jagt, J.W.M., Bodzioch, A. & Konietzko-Mejer, D. (eds): Krasiejów – inspiracje paleontologiczne /
Krasiejów – palaeontological inspiration. ZPW “Plik” (Bytom): pp. 81-98. ISBN 978-83-916841-8-4
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Bestuur, personeel en vrijwilligers

 Bestuur
Samenstelling van het bestuur van de Stichting Natura Docet - 31 december 2012
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden:

dhr. A. Hulshof
dhr. C.T.J. Rinket
dhr. A.J.H. den Ouden
dhr. P.B. Jager
dhr. F. Prinz zu Bentheim und Steinfurt
dhr. Dr. H. Wijnandts

persoonlijke titel
persoonlijke titel
persoonlijke titel
Vereniging van Vrienden van Meester
Berninks’ Museum Natura Docet
persoonlijke titel
persoonlijke titel

Dhr. F. Eijsink en dhr. Th. Berling zijn in 2012 uit het bestuur teruggetreden.
 Personeel
Sinds 1 januari 2009 is Stans van der Veen werkzaam als directeur van het Provinciaal Natuurhistorisch Museum Natura Docet, nu Natura Docet Wonderryck Twente. De directeursfunctie bezet
0,8 fte. In de periode van 13 juni tot en met 1 september was Stans van der Veen met ziekteverlof
afwezig vanwege opname en revalidatie na longembolie in beide longen. Na september kwam zij op
terug en nam officieel vanaf 1 december 2012, na opbouw van werkuren, het normale werkschema
van 32 uur per week weer op.
Jeroen Ottink is sinds juni werkzaam bij Natura Docet als commercieel coördinator naar de opening
van Natura Docet Wonderryck Twente op 7 juni 2013 en verleent ondersteuning aan de directie bij de
procesgang van vernieuwing. Zijn functie wordt als projectbaan gefinancierd door de Gemeente
Dinkelland. Vooral de ontwikkeling van inverdienmodellen voor Natura Docet Wonderryck Twente
(horeca, shop, marketing sales) zitten in zijn takenpakket naast het opstellen van een bedrijfsplan en
de (financiële) bewaking van de bouw- en inrichtingsactiviteiten voor Natura Docet Wonderryck
Twente. Voor dit aspect van zijn projectwerk werkt hij nauw samen met Gerard Davina en Ellen List
van de gemeente Dinkelland. Tijdens het ziekteverlof van Stans van der Veen heeft Jeroen Ottink
taken in de dagelijkse leiding van haar over genomen gedurende deze periode.
Na haar terugkomst stelden beide, gezamenlijk, het Beleidsplan 2013-2016 op waarin de visie, doel,
activiteiten en prestaties staan vermeld op basis waarvan de Provincie Overijssel met Natura Docet
Wonderryck Twente een werkverhouding met subsidie aangaat.
Eric Mulder (1.0 fte) en Gerard Vennegoor (1.0 fte) werken beide binnen een volledig dienstverband.
Op 1 juli 2012 is de arbeidsoverkomst met Anetta Dullaert voor de duur van 1 jaar voor bepaalde tijd
verlengd.
Aan het eind van het jaar 2012 zijn gesprekken gevoerd met Cecile Bögels over mogelijkheden om
haar in te zetten als sponsor- en fondsenwerver. Per januari 2013 zal een overeenkomst met haar
hierover worden gesloten.
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Op 31 december 2012 is de samenstelling van de staf als volgt:
 Vaste medewerkers
Mevr. A. Dullaert
Dhr. Dr. E.W.A. Mulder
Mevr. S. van der Veen
Dhr. G.J.J. Vennegoor

educatief medewerker (0,8 fte)
bioloog/paleontoloog adjunct-directeur, hoofd collectiebeheer,
educatief medewerker (1,0 fte);
directeur (0,8 fte)
administrateur, gebouwbeheerder (1,0 fte).

 Parttime medewerkers
Dhr. J. Bruns
Dhr. J. Ottink
Mevr. Santa de los Santos
Dhr. H. Schildkamp

medewerker onderhoud museumtuin (0,4 fte)
commercieel coördinator vanaf juni 2012
via ISS Interieurverzorging
medewerker collectie/depot

 Personeel buiten de museummuren
De stafleden zijn ook buiten het museum actief en hebben zitting in diverse groepen. Door Eric Mulder
worden, vanuit zijn betrokkenheid met Natura Docet, geregeld lezingen in de avonduren gegeven.
Lidmaatschappen Dr. Eric Mulder
 honorair conservator van het Natuurhistorisch Museum Maastricht
 adviserend lid van de Werkgroep Fossielen van de vriendenvereniging Natuurmuseum Enschede
 lid van de Society of Vertebrate Paleontology, Chicago
 lid van de Nederlandse Schildpaddenvereniging
 lid Werkgroep Ammonieten van de Nederlandse Geologische Vereniging
 adviserend lid Vereniging van Vrienden van Natura Docet en hoofdredacteur Vriendenblad
Lidmaatschappen Stans van der Veen
 voorzitter van het samenwerkingsverband Musea in Dinkelland
 lid van het directieoverleg Musea in Overijssel
 lid van het directieoverleg van de Stichting Natuurhistorische Collecties Nederland
 Gedetacheerd personeel
De heer Jos Bruns (0,4 fte) is via Top-Craft voor het onderhoud van de museumtuin en het
ondersteunen tijdens specifieke educatieve buitenactiviteiten aan het museum verbonden. Jos heeft in
2012 letterlijk tussen de bouwactiviteiten door het buitengebied van Natura Docet zo goed mogelijk
onderhouden en voorbereid op grotere werken in 2013. Ook heeft tijdens schoollessen gehouden bij
Erve Looman op Landgoed Singraven Anetta Dullaert geassisteerd.
Ook in 2012 is dhr. Hans Schildkamp voor collectie- en depotwerkzaamheden aan het museum
verbonden. Natura Docet ontvangt voor de assistentie bij zijn werkzaamheden een
begeleidingsvergoeding uit het PGB (persoon gebonden budget) van dhr. Schildkamp.
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 Stagiaires
Vanuit het ROC Hengelo - beroepsrichting administratie, heeft vanaf oktober 2012 Tesefai Johannes
stage gelopen bij Gerard Vennegoor. Naast assistentie bij reguliere taken zoals de (financiële)
administratie ondersteunt hij ook bij de controle van adresbestanden en collectiegegevens.
Van november 2012 tot en met januari 2013 heeft Elza Olde Keizer, studente Toerisme en Recreatie
aan de ROC Hengelo de afdeling Educatie ondersteunt. Zij vormde het lesmateriaal voor Educatie op
Locatie om van een speurtocht in het museum tot een les op school. Verder heeft zij de
adresbestanden van basisscholen, middelbare scholen en organisaties voor kinderopvang in
Dinkelland, Noordoost Twente en de verdere regio bijgewerkt.
 Sociaal Maatschappelijke Stage
Vanwege de verbouwing zijn er in 2012 geen maatschappelijke stagiaires bij Natura Docet
Wonderryck Twente geweest. In de nieuwe vorm van Natura Docet Wonderryck Twente wordt weer
contact opgenomen met de scholen om te bezien wat er vanuit het museum/landschapscentrum
geboden kan worden.
 Reclassering
Sinds maart 2003 is het museum opgenomen in het bestand van de Reclassering Nederland.
Zodoende wordt het team met enige regelmaat ondersteund door personen die door de rechter een
(vervangende) taakstraf opgelegd hebben gekregen. Voordat zij hun uren dienstverlening in het
museum uitvoeren vinden er kennismakingsgesprekken plaats met de betreffende personen. Dit
gebeurt in het bijzijn van de reclasseringsambtenaar en met Gerard Vennegoor als vertegenwoordiger
van Natura Docet. Al naar gelang zijn of haar achtergrond en het aantal opgelegde uren wordt
betrokkene ingezet bij allerlei voorkomende werkzaamheden. Ook In 2012 hebben een aantal mensen
vanuit de vervulling van hun taakstraf Natura Docet ondersteund. Zij werkten bijvoorbeeld mee bij
reguliere collectieactiviteiten als het rubriceren, invoeren van gegevens ed. Natura Docet kan ook een
aanvraag voor inzet doen op momenten dat er extra hulp nodig is. In 2012 is op deze manier
geassisteerd bij sleep- en sjouwwerk in de depots van Denekamp en Rossum.
 Uitbesteding
De salarisadministratie is ook in 2012 uitbesteed aan Eshuis Accountant en Belastingadviseurs te
Almelo.
 Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor Natura Docet is in 2012 ongeveer gelijk gebleven. Er zijn en
aantal mensen bij gekomen, anderen wat minder actief geworden. Vaak heeft dit laatste te maken met
gezondheid en verplichtingen voor andere instellingen waarvoor men zich vrijwillig inzet.
Tijdens het brugjaar 2012 is door de vrijwilligers veel energie, kracht en geduld gegeven aan Natura
Docet Wonderryck Twente. Fysiek hebben zij ongelofelijk veel werk verzet en bijgedragen aan de
verhuizing van de collectie van Natura Docet naar het tijdelijke onderkomen aan de Hopmanstraat.
Vele meters inpakplastic is door hen gebruikt, er zijn vele dozen gevuld, opgepakt en verplaatst van A
naar B. Gerard Vennegoor is tijdens deze acties verhuiscoördinator. Eric Mulder heeft het
collectiewerk het oog gehouden gehouden
Na de oververhuizing is door vrijwilligers het gehele boekenbestand op orde gebracht en gematcht
met bestaande boekenlijsten om zo te achterhalen welke boeken er in het bestand aanwezig zijn.
Ditzelfde is bij de collectie zoogdieren en vogels gebeurd die zodoende volledig werd gereviseerd. Er
is een (door)start gemaakt met het invoeren van data in het AdLib systeem. Er deed zich hiertoe een
bijzondere gelegenheid voor omdat alle collectieonderdelen zich bij elkaar in een overzichtelijke
werkruimte bevonden aan de Hopmanstraat. Dat maakt het verkrijgen van overzicht en inzicht een
stuk gemakkelijker.
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Een groot aantal vrijwilligers was altijd betrokken bij de informatievoorziening aan de bezoekers en
dienstverlening bij de entree van het museum Natura Docet. Ondanks dat er in 2012 geen bezoek
ontvangen werd zijn deze, meest dames, ons toch trouw gebleven. Hun werkzaamheden verplaatsten
zich meer naar collectiewerk en naar ad hoc activiteiten. Zij hebben zich n bij het inpakken van de
collectie, de verhuizing, het uitpakken aan de Hopmanstraat, het schoonmaken van de collectie,
tijdens digitale zoektochten naar historische informatie in dagbladarchieven, het bijhouden van het prknipselarchief en het doorwerken van administratieve bestanden samen met Gerard Vennegoor meer
dan verdienstelijk gemaakt. In veel gevallen fungeert Gerard als ‘werkverdeler’ voor de vrijwilligers.
Op afstand zijn er ook vrijwilligers aan het werk voor het museum buiten de Hopmanstraat. Jos Bruns
kreeg bijvoorbeeld assistentie bij het onderhoud van het buitengebied aan de Oldenzaalsestraat en
Anetta Dullaert kreeg assistentie bij de uitvoering van het schoolprogramma van Natura Docet op de
scholen. Ook tijdens de buitenlessen bij Erve Loman op Landgoed Singraven waren steeds
vrijwilligers aanwezig. Op deze manier maken zij ook kennis met het werkterrein van Natura Docet
buiten de deur en dient de verandering hierin als een soort opmaat naar de nieuwe tijden die Natura
Docet Wonderryck Twente te wachten staan.

Vrijwillig ondersteund museumwerk
Op velerlei terrein wordt Natura Docet bij haar werkzaamheden ondersteund door vrijwilligers. Het
enthousiasme en de energie vormen van de vrijwilligers vormt een belangrijke factor in het laten
draaien van de organisatie. Daarnaast vormen zij ieder met hun eigen verhaal en persoonlijkheid een
facet van de veelzijdige wereld waar Natura Docet uit bestaat. Niet iedereen die zich inzet voor het
museum, en in de toekomst voor het belevingsmuseum en landschapscentrum Natura Docet
Wonderryck Twente, wordt in het onderstaande overzicht vernoemd. De lijst geeft een indruk hoeveel
kracht er staat achter de uitvoering van de verschillende museale taken. Natura Docet wil iedereen die
het museum ondersteunt bij de uitvoering hiervan dank zeggen en haar waardering daarvoor ten volle
uitspreken.
• Het bewerken van de akker en de organisatie rondom de Meester Bernink Stoet’n is, wordt door
Aloys Goossens georganiseerd en uitgevoerd samen met de ‘Keals van ‘t Oale Spul’.
• De groep vrijwilligers die het educatieve werk ondersteunt bestaat uit Moniek Arends, Cecile Beld Timmerman, Julia Grijpma, Jose Oude Hassink, Hanneke Young Tammel, Marloes Wilmink en het
echtpaar Bets van Wetten en Carel Vrijhoff.
• De technische hulptroepen worden gevormd door Harry Groener, Theo Kattenpoel, Jos Mosman,
Herman Nijmeijer, Hemmie Weustink en dhr. Pruntel die ook Jos Bruns in de tuin helpt.
• Collectiewerk wordt verzorgd door Tanja de Groot, Jan Parmentier en Hanneke Young Tammel.
• Administratieve ondersteuning en werkzaamheden voor het archiefwerk worden verricht door Roos
Groener, Sieni Nijmeijer en Thea IJland.
• Allerhande voorkomende taken worden uitgevoerd door Erica Ekkelboom, Hermine Kienhuis, Wil
Leferink, Ria Nijhuis, Iet Prins en Mick Hemme.
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Samenkomst met de vrijwilligers
Het eind van het jaar bracht een aantal opvolgende momenten voor ontmoetingen met het
vrijwilligerscorps. Op 18 oktober brachten het personeel en de vrijwilligers een bezoek aan Landgoed
Singraven waar een tentoonstelling te zien was over het leven van de Dhr. Laan, de laatste bewoner
van het landgoed. In deze tentoonstelling waren een groot aantal opgezette dieren, trofeeën van een
Afrika-reis in de jaren ’20 geschonken aan Meester Bernink, te zien. Aansluitend was er een buffet
aan de Hopmanstraat waar voorafgaand informatie werd gegeven door Stans van der Veen en Jeroen
Ottink over de ontwikkelingen rondom de ver(nieuw)bouw en de nieuwe ondernemende geest van
Natura Docet Wonderryck Twente. Buiten deze informatiemomenten om was er voor alle vrijwilligers
steeds een luisterend oor bij vragen over de vernieuwingen en werden tips en ideeën van hen
meegenomen in het proces.
Op 17 & 18 november is aan de Hopmanstraat de jaarlijkse boekenmarkt gehouden. Deze markt
wordt georganiseerd door de Vrienden van Meester Berninks’ museum Natura Docet waarvan het
bestuur momenteel volledig bestaat uit vrijwilligers van het museum. Tijdens deze dagen is daardoor
een grote groep van hen elkaar ‘als vanouds’ weer tegengekomen. De markt werd overigens een
goed succes met een continue stroom bezoekers en een mooie opbrengst die ten is gekomen aan de
Vereniging van Vrienden.
Tijdens de aanbieding van de Meester Bernink Stoet’n op 12 december aan de burgemeesters Roel
Cazemier (Gemeente Dinkelland) en Mervyn Steegers (Gemeente Tubbergen) ontmoette men elkaar
opnieuw. Ook was het aankomende dagelijkse bestuur van de Stichting Natura Docet aanwezig
(bestaande uit Hein Bernelot Moens – voorzitter, Rodney Mooij – penningmeester en Janien Zomer –
secretaris), dat het huidige bestuur in juni 2013 zal vervangen, om kennis te maken met vrijwilligers en
personeel van Natura Docet Wonderryck Twente.

Bijzonder moment: 27 april – een lintje voor Roos en Harry
Tegen 30 april ontstaat er in veel gemeentes een bijzonder soort van onrust. Wie worden er geëerd
met een koninklijke onderscheiding? Dit jaar viel die eer toe aan niet één, maar tegelijk 2 vrijwilligers
van Natura Docet: het echtpaar Roos en Harry Groener. Zij ontvingen de versierselen behorend tot de
onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje Nassau uit handen van Burgemeester Cazemier
vanwege hun jarenlange, vrijwillige inzet voor het natuurhistorisch museum van Meester Bernink.
Vanaf de organisatie van de grote Dinoshow in 1991 zijn zij nauw betrokken geweest bij het reilen en
zeilen van het museum. Roos vooral voor wat betreft de administratieve ondersteuning en
informatievoorziening bij de entree van het museum maar ook bij het verzorgen van koffie/thee en
lunches voor groepen. Harry is te benoemen als ‘hoofd technische dienst’. Allerhande technische en
bouwkundige klussen heeft hij in de afgelopen jaren voorbij zien komen, bijvoorbeeld tijdens de bouw
van tentoonstellingen, het maken van vitrines in de zalen of het dagelijks onderhoud aan het gebouw.
Daarnaast zijn beide ook zeer nauw betrokken bij het maken en versturen van het Bulletin van de
Vereniging van Vrienden. Roos Groener is al vele jaren lid van het bestuur van de Vereniging
waarvoor zij het secretariaat dan wel het penningmeesterschap voert. Behalve dat er veel activiteiten
uit hun werkzame handen vloeien vormen zij ook een bindende factor tussen de vrijwilligers onderling.
Niet alleen voor al hun werk en inzet wil Natura Docet hen van harte danken maar ook voor de warme
vriendschap tussen hen en de medewerkers van Natura Docet. Hulde!
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Samenwerking

Samenwerking is het cement geweest dat in 2012 alle activiteiten binnen Natura Docet verbonden
heeft. De procesgang in de ontwikkeling van Natura Docet Wonderryck Twente zou niet mogelijk zijn
geweest zonder het voortdurende contact met de Gemeente Dinkelland, Provincie Overijssel en
iedereen die bij de bouw en herinrichting betrokken geweest is. Daarnaast zijn er vele initiatieven met
partners voor de toekomst in gang gezet waarbij de VVV Ootmarsum Dinkelland, straks als
‘medebewoner’ in Natura Docet Wonderryck Twente, en de infopunten die Natura Docet Wonderryck
Twente in het Nationaal Landschap Noordoost Twente omringen een belangrijke rol spelen. Het
beleidsplan 2013-2016 (afgerond 26 oktober 2013) geeft hiervoor de visie en kaders aan.
Ook vanuit commercieel opzicht worden er allianties aangegaan. Met komst van Jeroen Ottink in het
team Natura Docet Wonderryck Twente is er snel duidelijkheid gekomen over de horecapartner met
wie in Wonderryck Twente samengewerkt zal worden. De familie Veltmaat van Café Wubbenhof zal
het museumcafé gaan exploiteren op basis van een samenwerkingsovereenkomst in contractvorm
waarin afspraken gemaakt zijn over huur- en afdrachtconstructies.
Van de lijst van instellingen met wie regulier samengewerkt wordt is het contact met een aantal van
hen in 2012 op wat lager peil geweest. Het betreft bijvoorbeeld het Tierpark Nordhorn waarmee vooral
samenwerking gezocht wordt op publieksactiviteiten. In 2013 worden de initiatieven hiervoor weer
opgepakt.

 Vereniging van Vrienden van Meester Berninks’ Museum Natura Docet
De Vereniging van Vrienden is een belangrijke schakel vanuit het museum naar de samenleving, Voor
het grootste deel bestaan de Vrienden uit Twentse Vrienden en daarnaast uit een groep mensen die
betrokken zijn bij Natura Docet vanwege speciale belangstelling voor de natuurhistorie of vanuit hun
studie of werkzame leven. De Vereniging van Vrienden bestaat momenteel uit ca. 850 leden.
Leden ontvangen (normaliter) gratis entree tot het museum, ontvangen het Vriendenbulletin en
worden uitgenodigd voor lezingen en speciale activiteiten. Bij de opening van Natura Docet
Wonderryck Twente zullen er tal van veranderingen in de organisatie van de onderneming Natura
Docet plaats gaan vinden. Zo zullen bijvoorbeeld de entreeprijzen wijzigen en zal de structuur van de
organisatie (splitsing van de stichting in een aparte Stichting museum en landschapscentrum Natura
Docet Wonderryck Twente en de Stichting Collectie) veranderen. Aan de Vrienden worden voorstellen
gedaan voor een andere manier van lidmaatschap die meer aansluit bij de toekomst. Via
mededelingen in het Vriendenbulletin en tijdens speciale infoavonden, bijvoorbeeld na de
jaarvergadering, is er informatie gegeven over de ontwikkelingen en veranderingen binnen Natura
Docet.
Het tijdelijke onderkomen van Natura Docet aan de Hopmanstraat 12 in Denekamp heeft in 2012
onderdak geboden aan de verschillende activiteiten van de Vrienden zoals de vergaderingen van het
bestuur en de ledenvergadering. Ook werd door de Vereniging hier de jaarlijkse boekenmarkt
georganiseerd.

.
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 Musea in Dinkelland
Musea in Dinkelland omvat 6 instellingen voor cultureel erfgoed (Cosmos Sterrenwacht te Lattrop,
Huize Keizer / de Culturele Raad Denekamp, Landgoed Singraven te Denekamp, het
Openluchtmuseum Ootmarsum, de Molenstichting Lattrop - Tilligte en het Provinciaal Natuurhistorisch
Museum Natura Docet) en heeft als doel de gezamenlijke promotie van de instellingen en het
ontwikkelen van samenwerkingstrajecten. Het directeurenoverleg van Musea in Dinkelland komt
regelmatig bijeen om lopende projecten door te nemen en zich te beraden op activiteiten in de
toekomst. Een aantal keren per jaar vergadert deze groep samen met het bestuur van de Stichting
Musea in Dinkelland. In november 2012 is de reguliere vergadering gehouden op de veerboot naar
Ameland waar de MID-directeuren kennis maakten met de organisatie STAM (Stichting Amelander
Musea). Gestimuleerd door het enthousiasme van burgemeester Cazemier van de Gemeente
Dinkelland (voorheen ook van de Gemeente Ameland) voor deze vergelijkbare samenwerkingsvorm
van meerdere musea- en erfgoedinstellingen hebben de directeuren zich geïnformeerd over de opzet
en dagelijkse organisatie van de STAM. Joop de Jong, directeur van STAM, ontving MID op zeer
gastvrije en informatieve wijze. Voor MID leverde het bezoek (behalve versteviging van het collegagevoel onderling) veel ideeën en inzichten op die een goede basis vormen voor navolging van de
STAM-opzet. In 2013 zullen ideeën voor overlappende samenwerking worden gedefinieerd en verder
uitgewerkt. Te denken valt aan gezamenlijk optrekken bij de werving van vrijwilligers en het trainen
van en groep mensen die op meerdere plekken inzetbaar is. Ook zijn er commerciële initiatieven te
bedenken zoals delen van schoonmaak- en onderhoudscontracten en het opzetten van toeristische
arrangementen die de musea met elkaar verbinden. Natura Docet Wonderryck Twente kan op velerlei
terrein hierin een overkoepelende rol spelen, ook vanuit de taken die zij als BIS-instelling zal gaan
ontwikkelen. In 2013 wordt de uitwerking hiervan verder opgepakt.
Het MID-project voor het basisonderwijs ‘Emma en Dani – Educatie op Locatie’ loopt op rolletjes, ook
wederom dankzij de inzet van vele vrijwilligers op alle locaties. De Gemeente Dinkelland heeft in 2011
toegezegd vanuit de begroting Cultuureducatie een bedrag a 10.000 euro te reserveren voor Educatie
op Locatie waarmee de voortgang, na de ontwikkelings- en inzetfase gegarandeerd kan worden. In
2012 is deze regeling jammer genoeg nog niet geëffectueerd, mogelijk vanwege het verschil van
‘boekjaren’ en ‘schooljaren’ die over een andere periode lopen.
Namens Musea in Dinkelland heeft Natura Docet Wonderryck Twente in november 2012 alle scholen
in de gemeente Dinkelland uitgenodigd voor een bijeenkomst met de 6 musea bij het
Openluchtmuseum Ootmarsum. Van de 13 Dinkellandse scholen waren 5 scholen vertegenwoordigd,
niet een heel hoge opkomst maar nuttig genoeg om ervaringen uit te wisselen en het verdere verloop
van Educatie op Locatie toe te lichten. Mogelijk achtte men door ‘positieve gewenning’ het niet nodig
om aanwezig te zijn maar de ervaring tijdens het organiseren van de lessen doet ook vermoeden dat
de uitnodiging niet op het goede bureau terecht gekomen is. Veel wisselende leerkrachten en het niet
meer invullen van de functie ‘cultuurcoördinator’ op de scholen maken het moeilijk de juiste persoon te
bereiken. Het doel van de bijeenkomst was de leerkrachten bij te praten over nieuwe ontwikkelingen
rondom het vervoer van de leerlingen van school naar de musea en het idee om een bijdrage te gaan
vragen voor de lessen. Ook is het programma en het leerdoel van Educatie op Locatie nog eens
doorgenomen en zijn de leskisten gecontroleerd op inhoud.
Het aandeel van Natura Docet in het programma Educatie op Locatie heeft in 2012 (en vooral begin
2013) voor alle groepen 4 en 5 op de 13 schoollocaties in de gemeente Dinkelland plaats gevonden.
De lessen zijn vaak gegeven aan meerdere groepen gedurende de schooldag waardoor er tijdens de
pauzes met een speciale presentatie informatie aan de leerkrachten gegeven kon worden over de
vernieuwingen in Natura Docet Wonderryck Twente.
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 VVV
In 2012 zijn de VVV Denekamp en VVV Ootmarsum via fusie samengegaan tot de VVV Ootmarsum
Dinkelland. Daarmee is ook een nieuw bestuur aangesteld dat nu met het bestuur van de stichting
Natura Docet in overleg zal gaan over een huurovereenkomst en de vastlegging van werklijnen binnen
de organisatie van Natura Docet Wonderryck Twente. In 2012 hebben daar verschillende gesprekken
over plaats gevonden met Jeroen Ottink als vertegenwoordiger vanuit Natura Docet Wonderryck
Twente. Binnen de bouwplannen voor het nieuwe belevingsmuseum en landschapscentrum heeft
overleg plaats gevonden over allerhande praktische zaken die zullen uitmonden in het gedeelde
gebruik van de entreebalie, een werkkamer voor de VVV Ootmarsum Dinkelland agentschap
Denekamp, een archiefkamer en een depot voor winkel- en informatiemateriaal.
Het assortiment van de VVV zal worden overgenomen door de Stichting Natura Docet waarna inkoop
met inbreng van beide gaat volgen. Het kassasysteem kan de verkoop van producten intern scheiden
zodat zichtbaar blijft wie wat in feite verkocht is en aan wie een afdracht van opbrengst overgegaan
zal worden. De verwachting is dat beide instellingen, VVV en Natura Docet Wonderryck Twente in de
zeer nabije toekomst ook werklijnen met elkaar zullen laten kruisen en dat gebruik gemaakt zal
worden van elkaar initiatieven en projecten. Verloning, visie/beleid en het interne contact met de
vrijwilligers van de VVV zal allemaal bij de VVV Ootmarsum Dinkelland blijven liggen – overigens in
goed contact met het ‘oude’ en vernieuwde bestuur en medewerkers van Natura Docet Wonderryck
Twente.
 Tierpark Nordhorn
Ook voor 2012 geldt dat de werklijnen met het Tierpark Nordhorn minder sterk zijn geweest als in de
voorgaande jaren. Puur vanwege de voorbereidingen voor Natura Docet Wonderryck Twente en ook
omdat aan de zijde van het Tierpark Nordhorn er een startfase plaats heeft gevonden onder het
directeurschap van Herr Dr. Nils Kramer, de opvolger van Thomas Berling - nu burgemeester van de
Stadt Nordhorn. Nils Kramer is gevraagd vanaf voorjaar 2013 zitting te nemen in het bestuur van de
Stichting Natura Docet.
 Natuurmuseum Fryslân
Binnen de wereld van de natuurhistorische musea ligt er een directe lijn met het Natuurmuseum
Fryslân vanwege het bestuurslidmaatschap in de stichting Natura Docet van oud-directeur Harry
Wijnandts. Eind 2012 stelt Harry Wijnands zijn opvolger in het bestuur voor, de huidige directeur van
het Natuurmuseum Fryslân, Gerk Koopmans. Harry zal plaats gaan nemen in het bestuur van de
Stichting Collecte Natura Docet die zich zal afscheiden van Stichting Natura Docet.
 SNNC
Het Provinciaal Natuurhistorisch Museum Natura Docet is lid van de in 2010 opgerichte Stichting
Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC). De SNNC stelt zich ten doel de toegankelijkheid
van de natuurhistorische collecties in Nederland te optimaliseren en met elkaar in verbinding te staan
bij activiteiten en initiatieven op het gebied van verzamelen, beheren, onderzoeken en presenteren
van de natuurhistorische collecties. De directeuren van de deelnemende musea komen een aantal
keer per jaar bijeen om richting te geven aan de gezamenlijke activiteiten en om het collegiaal netwerk
onder elkaar te verstevigen. In 2012 is vooral aandacht gegeven aan de afstoting van de collectie van
het Ecodrome in Zwolle.
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 KCO en Twents Museumberaad
Eind 2012 houdt, na 113 jaar, het KCO (Kunst Cultuur Overijssel) op te bestaan. Een instituut op
cultuurgebied zal daarmee verdwenen zijn. De ondersteuning, waarbij Natura Docet vooral gebruik
maakte van de kennis van de museale sector vertegenwoordigd door museumconsulent Girbe Buist
en zijn collega Franjola Hellemond, stopt hiermee en daarmee komt ook een einde aan het Twents
Museumberaad. Deze bijeenkomsten die twee keer per jaar worden gehouden vormen, vooral voor de
kleinere musea, een platform om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Ook de hulp bij
het indienen van gegevens voor het herijken van de museumregistratie is vervallen, evenals het
adviseren over onderwerpen aangaande beheer en behoud van een collectie.
Met het wegvallen van de faciliteiten die KCO Zwolle aanbiedt aan de cultuursector zal een deel van
deze taken door de zg. BIS-instellingen worden overgenomen. Binnen de opbouw van de culturele
sector van de Provincie Overijssel zijn een aantal instellingen opgenomen die een basissubsidie
ontvangen, de zg. Basis Infra Structuur-instellingen. Samen met Museum de Fundatie in Zwolle
vertegenwoordigt Natura Docet Wonderryck Twente de museale tak in de samenstelling hiervan. Wat
de taken zijn die zij zullen gaan uitvoeren is nog niet gedefinieerd. Er is een eerste bijeenkomst
gehouden waarin de BIS-instellingen elkaar ontmoet hebben en waarin is besproken dat vooral wordt
gedacht aan het delen van expertise, zoeken van samenwerking, onderhouden van een netwerk. In
het aangeboden beleidsplan 2013-2016 is hiermee rekening gehouden en zijn voornoemde elementen
opgenomen, bijvoorbeeld in de vorm van het twee-jaarlijks organiseren van een Cultuurcafé dat als
vervanger zou kunnen dienen van het museumberaad van de kleine musea. Ook kan worden gedacht
aan het delen van kennis over commerciële activiteiten en marketingmogelijkheden en het dienen als
vraagbaak bij de invulling van de nieuwe herijkingmethoden voor de museumregistratie. Extra fondsen
om deze nieuwe taken uit te kunnen voeren zijn niet opgenomen in de huidige basissubsidie, daarover
zullen in de komende tijd gesprekken gevoerd gaan worden.
 Museum De Fundatie
Natura Docet en Museum de Fundatie hebben elkaar in 2012 regelmatig ontmoet, samen met de
overige BIS-instellingen, in het kader van de ontwikkelingen rondom de nieuwe (provinciale)
Cultuurperiode 2013-2016. Ook is het project afgerond waarin zij samen met Buro Kloeg nieuwe
educatieve projecten voor het basisonderwijs hebben ontwikkeld. Bij beide musea loopt nu, met
succes, een geheel vernieuwd programma. In het geval van Natura Docet is in 21012 het programma
op de scholen getest en ingezet omdat het museum vanwege de ver(nieuw)bouw gesloten was.
In december 2012 is aan Ralph Keuning, directeur van Museum de Fundatie, het verzoek gedaan toe
te treden tot het bestuur van de Stichting Natura Docet. Zodoende kan zijn museale expertise, vooral
op het terrein van marketing sales en promotie, benut worden om het nieuwe Natura Docet
Wonderryck Twente nieuwe kansen en mogelijkheden te geven. Bij de nieuwe reeks bijeenkomsten
van het algemeen bestuur, startend in januari 2013, zal hij aanwezig zijn.
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 Universiteiten, musea en andere instituten
Natura Docet staat van oudsher in verbinding met een groot aantal museale en onderwijsinstellingen
in binnen- en buitenland die op elk moment, wanneer nodig, gebruik kunnen maken van de kennis.
Zo kan er contact zijn met universiteiten en musea over de gehele wereld in het kader van
wisseltentoonstellingen en bruiklenen, en voor het beantwoorden van vragen op het gebied van de
paleontologie, biologie, geologie of archeologie.
Van oudsher zijn er banden met de Westfälische Wilhelms Universität in Münster, afdeling
Aardwetenschappen (waartoe ook het Geologisch-Paläontologisches Museum behoort), de Vrije
Universiteit Amsterdam (faculteit Aard en Levenswetenschappen) en met de faculteit van
Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ook de Universiteit Leiden, het Nationaal Herbarium
en museum Naturalis zijn binnen bereik als er zich vragen voordoen of contacten gezocht worden.
Vanuit de VU Amsterdam is in 2012 op 19 september een bezoek gebracht door hoogleraar Bas van
Geel met zijn studenten aan NO-Twente. Erve Beverborg (Landgoed Meuleman in de Lutte) diende
als uitvalsbasis voor een bezoek aan het Lutterzand nadat Eric Mulder een lezing voor de groep
verzorgd had.
 Landschap Overijssel
Het Landschap Overijssel zal binnen het ontwikkelen van Natura Docet Wonderryck Twente één van
zeven infopunten die Wonderryck omringen in Noordoost Twente gaan onderhouden; het infopunt bij
de Watermolen van Bels in Vasse. Het bureau XPEX zal hiervoor de presentatie ontwikkelen en
uitvoeren. In het zogeheten infopuntenoverleg ontmoeten de deelnemers elkaar en worden activiteiten
ontwikkeld die in de toekomst tot versterkte samenwerking zullen leiden. Met het Landschap
Overijssel is, vooruitlopend hierop, extra contact geweest om te bezien op welke vlakken
samenwerking kan plaatsvinden. In 2013 zal hieraan praktisch vervolg gegeven worden.
Ook vanwege het natuurgebied “Het Molenven” bij Saasveld, eigendom van Natura Docet en sinds
1954 in erfpacht overgedragen aan het Landschap Overijssel, kan in dit kader meer verbindende
aandacht bij gegeven worden.
 Natuurverenigingen
Met de Nederlandse Geologische Vereniging zijn contacten gehouden binnen de activiteiten van de
werkgroep, waarvan de leden elkaar ontmoeten tijdens bijeenkomsten in Twentse Welle in Enschede.
Met het IVN Oldenzaal is meer contact tot stand gekomen door inbreng van Anetta Dullaert, zowel
privé als voor Natura Docet. Zij nam deel aan de cursus om IVN-gids te worden en werkte mee aan de
uitvoering van een educatief programma op de scholen in Oldenzaal.
 Vogelwerkgroep Bentheim
Met de Vogelwerkgroep Bentheim is in 2012, op afstand, telefonisch contact onderhouden. In de oude
situatie vergaderden zij regelmatig in de avonduren in het gebouw. In 2013 zal met hen de band weer
opgepakt worden vanuit Natura Docet Wonderryck Twente om het belevingsmuseum en
landschapscentrum weer als honk te kunnen laten dienen (tijdens werkuren dan wel in het weekend).

• Jaarverslag 2012 • Provinciaal Natuurhistorisch Museum Natura Docet •

47

11

Natura Docet Wonderryck Twente in ontwikkeling – deel 2

In het jaarverslag 2011 is een overzicht gegeven op welke vlakken Natura Docet Wonderryck Twente
zich ontwikkelt en welke momenten daarbij bereikt zijn. Voor 2012 is een groot deel van de resultaten
opgenomen in het jaarverslag en de uitwerking van een en ander in het Beleidsplan 2013 – 2016.
Een aantal punten blijven over om te vermelden zodat werkwijze en voortgang in 2012 wellicht wat
duidelijker worden.
Paul Overakker, eerder bij het project betrokken als procesbegeleider is volgens contract in januari
2012 met zijn werkzaamheden gestopt. Op dat moment startte de realisatiefase en nam Gerard
Davina als projectleider het toezicht op de procesgang over in samenwerking met zijn collega Ellen
List.
In het ontwikkeljaar hebben de medewerkers van Natura Docet hun rol en werkzaamheden op de
realisatie van Natura Docet Wonderryck Twente aangepast. Voor conservator Eric Mulder betekende
dat bijvoorbeeld dat hij steeds in contact was met Wybe Klaverdijk, Mariëtte Overbeek en Friso
Gouwentor bij de inhoudelijke uitwerking van het concept naar vorm en beeld van Wonderryck
Twente. Thema, idee, kennis, vorm, voorwerp, tekst en beeld dienen bij elkaar te komen en met de
inbreng van iedereen ontstaat de uitwerking er van. Dit proces heeft ook plaatsgevonden bij de
uitwerking van het script voor de 3D film. Eric Mulder gaf hierbij ook advies over de verschillende
houdingen van de dieren aangezien zij in hun ‘opgezette’ staat niet bepaald hun natuurlijk gedrag
meer vertoonden. De combinatie van opnames van levende en collectiedieren is overigens heel goed
gelukt zoals blijkt uit proefmontages van de zomeropnames.
Gerard Vennegoor is onmisbaar geweest in zijn inbreng tijdens het bouwoverleg in het bouwteam. Zijn
kennis van het oorspronkelijke gebouw en de ruimte eromheen hebben bijgedragen aan de vlotte
doorloop van het bouwproces. Ook de bewaking van de financiële afwikkeling aan de zijde van Natura
Docet is een extra toevoeging aan zijn taken dit jaar geweest.
Stans van der Veen heeft overzicht gehouden op de voortgang en hield steeds contact hierover
richting het bestuur. Met de komst van Jeroen Ottink kreeg de commerciële component van de
doorontwikkeling van Natura Docet naar Natura Docet Wonderryck Twente extra kracht en kreeg het
gezamenlijk geschreven beleidsplan (cq bedrijfsplan) 2013 – 2016 een stevig accent op de
ondernemende verplichtingen in het behalen van de exploitatie van het toekomstige
belevingsmuseum en landschapscentrum.
Anetta Dullaert heeft in 2012 de uitvoering van het educatief werk volledig ‘buitenshuis’ verzorgd en
de start gemaakt voor het nieuwe onderwijsprogramma zoals beschreven in het deel Educatie van het
jaarverslag.
Om de doelen te bereiken, zoals omschreven in het beleidsplan 2013 – 2016, en met verzwaring
daarin van de activiteiten die vanuit de BIS-instellingen wordt verwacht, zullen begin 2012 twee
nieuwe krachten aangenomen worden. Zij zullen zich puur met marketing sales en het managen van
projecten en programma-activiteiten bezig gaan houden. In een bedrijfsboek zal aangegeven worden
waar, niet alleen tussen hen maar op welke vlakken de functiescheiding tussen alle personeelsleden
geplaatst is. Voor elke functie komt een nieuwe passende omschrijving. Ook zal in 2013 de keuze
voor goed omschreven en te volgen arbeidsvoorwaarden gemaakt worden.
Vanaf juni 2013 zal het nieuwe bestuur van de stichting Natura Docet in functie treden en
onderwerpen als hierboven zullen met de nieuwe groep bestuurders hun vorm gaan vinden.
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Financiën

Op verzoek van de Provincie Overijssel is in de jaarrekening een overzicht van gerealiseerde baten en
kosten ten opzichte van de begroting opgenomen.
De jaarrekening zoals opgesteld door Eshuis accountants is separaat beschikbaar via het Provinciaal
Natuurhistorisch Museum Natura Docet / Natura Docet Wonderryck Twente (0541-351325).
Bijlage 1 • Balans 2012
Bijlage 2 • Winst en verliesrekening
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Impressies uit een jaar Natura Docet - 2012

1 februari 2012 – de entreehal in gebruik als doorschuifplek voor verhuisdozen

1 februari 2012 - Eric Mulder (boven) en Daan van Mierlo (Landgoed Singraven) op stap met dieren
van meneer Laan.
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30 januari 2012 – Inpakwerk tijdens de verhuizing
met Jos Mosman en Theo Kattenpoel

21 februari 2012 – verhuizing van het vogeldepot
onder andere Bertus Groener (bestuur Vrienden)

23 maart 2012 - Bedankborrel voor de vrijwilligers aan de Hopmanstraat
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12 april 2012 - Willem Groothuis (rechts)
ontvangt van Hester Maij de prijs voor het
Overijssels Boek van het Jaar 2011 in de
categorie non-fictie

14 april 2012 – Tekenworkshop tijdens het Museumweekend
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24 april 2012 – Laatste handeling aan de Oldenzaalsestraat;
het ontmantelen van de seismograaf

27 april 2012 - Roos en Harry Groener, onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

• Jaarverslag 2012 • Provinciaal Natuurhistorisch Museum Natura Docet •

53

16 april 2012 - Natura Docet zonder luifel – in afwachting van sloop en vernieuwing

10 mei 2012 - Archeoloog Sacha Benerink bestudeert het bodemprofiel bij de bouw van de
depotkelder
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23 maart 2013
Practicum ‘Dood hout leeft’ voor de
Lonnekerschool op Landgoed
Singraven bij Erve Looman

17 april 2012 – Next Level / Game Over – testles bij Thij-College in Oldenzaal
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17 september 2012: Jeroen Ottink (commercieel coördinator) en Stans vd Veen (algemeen directeur)

18 oktober 2012 – Uitstap met het vrijwilligerscorps naar Landgoed Singraven
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19 oktober 2012 – Het nieuwe museum café in aanbouw / zuidzijde

19 oktober 2012 – De nieuwe filmzaal in aanbouw / noordzijde
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17 november 2012 – Boekenmarkt, georganiseerd door de Vrienden, aan de Hopmanstraat

26 november 2012 - Overdracht van het Gedenkschrift van de Koninklijke Akademie en van de
Polytechnische School 1842 – 1905 aan de Bibliotheek van de TU Delft (Wilma van Wezenbeek).
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12 december 2012 - Overhandiging van de Meester Bernink Stoet aan burgemeester Roel Cazemier
(Gemeente Dinkelland) en burgemeester Mervyn Stegers (Gemeente Tubbergen) in het kader van
‘Noaberkracht’. Uiterst links bakker de Winter, uiterst rechts slager Kappelhof.

14 december 2012 – Jeroen Ottink geeft toelichting over de bouw aan Harald Zegeren, Loes
Stokkelaar (wethouder o.a. Recreatie & Toerisme en Nationaal Landschap ) en Gerard Davina,
projectleider (Gemeente Dinkelland) & Hester Maij – gedeputeerde Cultuur voor de Provincie
Overijssel.
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