
Verenigingsdagen van NMV en WTKG in Naturalis 
 
In samenwerking met Naturalis Biodiversity Center in Leiden organiseren de Nederlandse 
Malacologische Vereniging en de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie vrijwel 
maandelijks een verenigingsdag. Deze vindt elke vierde zaterdag van de maand plaats in de 
zaal Live Science van Naturalis. In de maand juli is er geen bijeenkomst***.  
Het doel van deze dagen is informeel onderling contact en gezamenlijk determineren van 
collectiemateriaal. Omdat we in een publieke ruimte zitten is interactie met 
museumbezoekers een bijkomend aspect. Bezoekers mogen vragen stellen en eigen 
materiaal meenemen om te laten determineren. 
  
Vrijwel elke maand wordt een Europese groep weekdieren behandeld. Vaak is dat een 
familie van zeeschelpen, soms ook land- of zoetwaterweekdieren. Enkele deskundige leden 
bespreken de soorten uit de groep of familie leggen uit hoe deze herkend kunnen worden, 
waar ze voorkomen, etc. Daarna kijken we gezamenlijk naar het materiaal dat de leden 
hebben meegebracht. Als je wilt, kun je daaraan meedoen, maar het hoeft niet. Je kunt 
bijvoorbeeld ook met z’n tweeën of drieën een heel ander onderwerp bij de kop pakken. Of 
gewoon ervaringen uitwisselen met andere aanwezige leden. Heb je vragen over een 
gevonden schelp, neem hem dan mee naar de verenigingsdag. Er is altijd wel iemand die je 
er meer over kan vertellen. 
 
De verenigingsdagen zijn bedoeld voor alle leden van de NMV en de WTKG. Ook WTKG-ers 
die zich niet met mollusken bezig houden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te komen, al is 
de kans op het vinden van gelijkgestemden voor deze groep helaas nog niet zo groot. Bij de 
invulling van het WTKG-deel van het programma zullen ook niet-mollusken aan bod komen.  
Het actuele programma van de NMV bijeenkomst is te vinden in de agenda op de website 
van de NMV (www.spirula.nl). Verder worden de bijeenkomsten aangekondigd in de NMV 
nieuwsbrieven die maandelijks verstuurd worden. 
 
De activiteiten worden gecoördineerd door enkele leden van de verenigingen.  
 
Bij Naturalis werkzame leden zijn contactpersoon tussen museum en vereniging:  
 

 Gab Mulder – coördinator NMV + contactpersoon Naturalis/NMV 
gabriel.mulder@naturalis.nl 

   

 Ronald Pouwer – contactpersoon Naturalis/WTKG + mailinglijst Fossielenatlas, 
ronald.pouwer@naturalis.nl. 

 
De Themabijeenkomsten en bijhorende presentaties worden geleid door Joop Eikenboom, 
Henk Menkhorst en Guus Gulden. Zijn verzorgen in samenspraak met de leden ook voor het 
programma.  
 
 
Deelnemen aan de verenigingsdagen  
 
Vantevoren aanmelden is niet nodig.  
 
Deelnemers moeten zich bij binnenkomst via de publieksingang in het Pesthuis melden bij 
de kassa. In het logboek kunt u uw naam noteren en van welke vereniging u lid bent. U 
ontvangt van de suppoosten een button die gratis toegang tot het museum geeft. De button 
moet zichtbaar gedragen worden. Gratis entree geldt alleen voor een verenigingslid en niet 
voor zijn of haar familie.  
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De zaal Live Science bevindt zich op de 4e etage van het museum en is te bereiken via de 
trap en de lift achterin de tentoonstelling.  
 
Komt u met de auto dan kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein van Naturalis. Houd u 
er wel rekening mee dat u bij de kassa voor het verlaten van het parkeerterrein een 
parkeermunt moet kopen.  
 
In de zaal is niet voortdurend toezicht. Tijdens de lunch zal iemand namens de vereniging 
toezicht moeten blijven houden op de achtergelaten collecties en materialen. Eten en drinken 
wordt in de zaal niet toegestaan. Graag verwijzen wij u daarvoor naar het restaurant in het 
Pesthuis of de rustruimte op de 1e etage van het museum (meegebracht eten en drinken 
mag daar worden genuttigd).  
Toiletten zijn beneden op de begane grond in het museum bij de Oerparade.  
 
Het werken met droog collectiemateriaal is toegestaan. Het werken met levend of nat 
collectiemateriaal is niet toegestaan.  
 
De collectietoren is ook op deze zaterdagen gesloten.  
 
Houd rekening met de luchtcirculatie in de zaal. Zeer kleine objecten kunnen wegwaaien 
door de luchtstroom en het rondlopende publiek, let daar goed op.  
 
In de WerkStraat in LiveScience wordt gewerkt; daardoor kan hard spreken of veel geluid 
voor overlast zorgen. Houdt u daar a.u.b. rekening mee. Het publiek heeft tijdens de 
bijeenkomsten gewoon toegang tot de zaal. Misschien zullen zij vragen stellen, toekijken en 
aanschuiven op de tribune als er een presentatie is.  
 
Het museum opent om 10.00 uur. De zaal Live Science is beschikbaar vanaf 10.30 uur. 
Jassen kunnen bij de entree worden opgehangen of in een kluisje gestopt (1 euro borg). De 
temperatuur in de zaal is 19°C, houd daar rekening mee.  
 
Uiterlijk 16.00 uur moeten de werkgroepen opruimen. Het museum gaat om 16.45 sluiten, 
dan dient de zaal opgeruimd te zijn en de bezoekers moeten zich naar de uitgang begeven. 
Alles in de zaal dient achtergelaten te worden zoals het bij aankomst werd aangetroffen.  
 
Presentaties, in PowerPoint zijn mogelijk. Het te gebruiken diaformaat is 16:9. De presentatie 
graag  op de dag zelf op een virusvrije USB stick meenemen. 
 
 
 
*** Vanaf augustus 2016 zal de Live Science niet meer beschikbaar zijn voor onze 
maandelijkse bijeenkomsten. Er vindt dan bij Naturalis een grote verbouwing / nieuwbouw 
plaatst. Deze werkzaamheden duren 2 jaar. Er nu nog niet bekend wat de nieuwe locatie 
wordt voor de bijeenkomsten. 


