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Boom in Amazone

Inleiding

Fascinatie voor de schoonheid en diversiteit van de
natuur, dat is het fundament van Naturalis. We willen
het leven op aarde beter begrijpen en helpen om de
rijke variatie van de natuur in stand te houden.
We werken aan grote uitdagingen samen met weten
schappers uit alle continenten en uit verschillende
disciplines. We delen onze verwondering en nieuwste
inzichten met het publiek: museumbezoekers, leer
lingen, studenten, liefhebbers. Het museum is de
toegangspoort tot onze kennis en tot ons
enthousiasme.
De urgentie van de biodiversiteitscrisis maakt ons werk
relevanter dan ooit tevoren. Onze koers is duidelijk:
we brengen de biodiversiteit in kaart en bevorderen
dat ons natuurlijk erfgoed beter wordt gebruikt. We
benutten onze collectie, onze kennis, onze data en
combineren dat alles met de informatie van anderen
om te verklaren hoe biodiversiteit ontstaat en ook
weer kan verdwijnen. Zo dragen we bij aan oplossingen
voor grote actuele vragen uit de maatschappij. In ons

museum, maar ook daarbuiten, laten we jong en oud
ervaren hoe bijzonder biodiversiteit is en maken we
hen enthousiast voor natuur en wetenschap. We zijn
daarbij gericht op samenwerking, zowel binnen de
organisatie als daarbuiten en zowel in Nederland als
over de grens. We zoeken de verbinding, zien mogelijk
heden, zijn ondernemend, innovatief en proactief en
hebben oog voor talent.
In voorbereiding op dit beleidsplan hebben we
gesproken met diverse stakeholders en met beleids
makers van verschillende departementen. We hebben
met meer dan honderd Naturalis-medewerkers in
dialoogsessies nagedacht over onze toekomst, we
hebben gekeken naar de resultaten van publieks
onderzoek, we hebben workshops georganiseerd met
het managementteam en de raad van toezicht. Al die
input is verzameld en wees in één duidelijke richting:
wij beperken ons niet tot het kennen van het verleden,
zelfs niet alleen van het heden. Wij ontdekken de
natuur voor onze toekomst.

Mot op dopheide
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Schedel vliegende hond

Missie en kernwaarden

Missie
Wij willen biodiversiteit beschrijven, begrijpen en
verklaren in het belang van het welzijn van de mens en
het voortbestaan van de aardse natuur.

Visie
Wij zien biodiversiteit als ons ‘life support system’,
essentieel voor de toekomst van de aardse natuur en
de mens. Wij willen biodiversiteit helemaal in kaart
brengen, helemaal begrijpen en onze verwondering
ervoor met iedereen delen.
Dat doen we door:
• te bouwen aan de biologische en geologische collec
ties en de toegankelijkheid daarvan te vergroten;
• met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan
de mondiale inspanning om de biodiversiteit te
inventariseren, haar evolutie te reconstrueren en de

interacties tussen soorten en ecosystemen te
begrijpen;
• met de collectie het verhaal van de rijkdom van de
natuur te vertellen in zijn natuurhistorische en cultuur
historische context, aansprekend voor alle leeftijds
groepen en voeding gevend aan verwondering;
• in een open dialoog kennis te delen over de natuur,
taxonomie en biodiversiteit, ten behoeve van een
leefbare samenleving en een duurzame economie.

Positie
Internationaal erkende autoriteit op het gebied van
biodiversiteit.

Kernbelofte
Elk contact met Naturalis versterkt mijn enthousiasme
en kennis over de rijkdom van de natuur.

Garnaal op anemoon

Missie en kernwaarden 7

Naturalis herbarium Nieuwenhuizenweg
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I Ontwikkeling 2012-2015

Naturalis heeft de afgelopen jaren een fantastische
ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen hebben we
een organisatie met een nationale natuurhistorische
collectie van wereldklasse gecreëerd, we hebben
die collectie ook op zo’n manier digitaal openbaar
gemaakt dat die door iedereen overal in de wereld kan
worden gebruikt. Ons museumbezoek is met meer dan
dertig procent gegroeid. Ons wetenschappelijk onder
zoek laat een forse toename zien, zowel in kwaliteit
als in kwantiteit van de output. Onze onderzoekers
dragen bij aan tal van onderwijsprogramma’s op
universiteiten en hogescholen. We hebben een zeld
zame Tyrannosaurus rex opgegraven en aangekocht,
ondersteund door de meest succesvolle crowdfunding
actie van de laatste jaren.

Door te investeren in talent en onderzoeksvoorzienin
gen is de academische statuur van Naturalis verbeterd.
Dit blijkt uit de externe evaluatie3 die in 2015 is uitge
voerd volgens het Standaard Evaluatie Protocol (SEP)
van de KNAW. Met de bij de transformatie betrokken
(partner)universiteiten is een academische werkplaats
voor onderzoek en onderwijs gevormd. Ook met andere
musea, universiteiten en instituten werken we nauw
samen, zoals met de Universiteit Utrecht, het KNAWCBS, de VU, het LUMC, het NIOZ en het NIOO. Met de
Hogeschool Leiden, de Universiteit Leiden, het LUMC
en het biotechnologiebedrijf BaseClear hebben we het
Center of Expertise Genomics ‘Generade’ opgezet.
We zijn steeds succesvoller in het werven van beurzen
en subsidies. We hebben focus aangebracht in ons

Nationaal centrum voor biodiversiteit
De afgelopen jaren hebben we de collecties van het
Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, het
Zoölogisch Museum Amsterdam en het Nationaal
Herbarium Nederland, alsook de herbariumcollecties
van de Universiteit Groningen en de Universiteit van
Amsterdam en de geologische collectie van de Univer
siteit Delft geïntegreerd tot één rijkscollectie van
42 miljoen objecten. Deze behoort tot de top vier van
natuurhistorische collecties in de wereld en is als
enige geheel gedigitaliseerd op bewaareenheidniveau.
Ruim negen miljoen objecten zijn op een hoog detail
niveau digitaal vastgelegd. Daarmee heeft Nederland
een van de best digitaal ontsloten natuurhistorische
collecties ter wereld.
Voor het koppelen en publiceren van al deze digitale
natuurinformatie hebben we de Netherlands Biodiver
sity API (NBA)1 ontwikkeld, een moderne dataservice
voor alle gebruikers. We leveren onze gegevens aan
de Global Biodiversity Information Facility (GBIF)2 en
portals als Europeana en Wikimedia. Met het Naturalis
BioPortal zijn de collectiegegevens overal voor ieder
een te raadplegen.
Digitalisering herbariumblad
1

docs.biodiversitydata.nl/

2

www.gbif.org/

3

www.naturalis.nl/nl/over-ons/organisatie/governance/
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Graaf in de dinotijd

onderzoek en de organisatie hiermee in lijn gebracht.
Het onderzoek is met de invoering van hedendaagse
methoden en de aanschaf van nieuwe apparatuur
gemoderniseerd. Dit heeft ook geleid tot meer op
toepassing gerichte onderzoeksprojecten. Naturalisonderzoekers als Freek Vonk, Anne Schulp en Menno
Schilthuizen geven vaak acte de présence in de media
en weten veel mensen te boeien.

Succesvol familiemuseum
Sinds 2012 neemt het aantal bezoekers stabiel toe: van
260.000 tot 340.000 in 2015. We trekken voornamelijk
families, wonend in Nederland, met kinderen tot circa
vijftien jaar. We zijn meer activiteiten gaan program
meren, zoals zelf ontdekken, talkshows, presentaties,
demonstraties, familieactiviteiten en bijeenkomsten.
Er is gewerkt aan het ontwerp van een geheel nieuwe
vaste presentatie en aan de voorbereidingen voor een
tijdelijke tentoonstelling rond onze T. rex Trix.
Het schoolbezoek door basis- en voortgezet onderwijs
is fors gestegen: van 42.000 leerlingen in 2013 naar
51.000 in 2015. Sinds 2015 kiezen we voor een positie
als nationaal kenniscentrum voor het leren over de
natuur.
Knooppunt van biodiversiteitsinformatie
We hebben fors geïnvesteerd in onze IT-infrastructuur,
-organisatie en -kennis. Losse websites en databases
zijn samengebracht in enkele digitale platforms en één
basisinfrastructuur voor biodiversiteitsinformatie.
De technische aansluiting met andere onderzoeks
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(data)infrastructuren is grotendeels gerealiseerd.
We bewegen ons als belangrijke speler in het domein
van de grote wetenschappelijke data-infrastructuren.
We publiceren kennis en informatie die bruikbaar, vind
baar, beschikbaar en linkbaar is voor de hele wereld.
Onze collectie op het web is voor iedereen toegankelijk
en raadpleegbaar. Gegevens uit het veld, uit het lab,
uit de collectie en van onze experts kunnen nu in één
systeem samenkomen en geraadpleegd worden voor
onderzoek en analyse.
Eén organisatie met één naam op één plek
We hebben collecties van zeven verschillende eigena
ren en personeel van vier verschillende organisaties
bij elkaar gebracht. We hebben ook een fors aantal
nieuwe medewerkers opgenomen in de organisatie.
Gezamenlijk hebben we een nieuw instituut gevormd.
We hebben onze corporate story geformuleerd en
daarmee een basis gelegd voor onze corporate identity.
Dat is een niet te onderschatten basis gebleken voor
de ontwikkeling van de organisatie en heeft zowel
intern als extern een belangrijke werking.
We hebben een actief huisvestingsbeleid gevoerd.
Uitgangspunt daarbij was om, zonder aanvullende
subsidiemiddelen, een nieuw instituut te bouwen en
het museum geheel te vernieuwen.
Meer eigen inkomsten
In de basis wordt Naturalis gefinancierd door de Rijks
overheid uit hoofde van cultuurbeleid en wetenschaps
beleid. Ook behoort Naturalis nu tot de instellingen die
in aanmerking komen voor NWO-subsidies. Als instituut

Intocht T. rex in Leiden

werken we integraal; met betrekking tot onze activitei
ten maken we geen onderscheid tussen deze of andere
binnenkomende geldstromen. Collectie, onderzoek en
publieksfuncties zijn immers onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
In de afgelopen periode was ons financieel beleid
gericht op een stabiele en voorspelbare exploitatie
met de focus op groei van eigen inkomsten. Voor de
financiering van de renovatie en de nieuwbouw is op
basis van een langjarige begroting geld geleend uit
de schatkist. Onze eigen inkomsten zijn inderdaad
gestegen, maar daar staat tegenover dat de Rijks
overheid zowel op de subsidie uit de culturele basis
infrastructuur als op de exploitatiesubsidie voor
wetenschap en onderzoek aanzienlijk heeft bezuinigd.
De negatieve effecten hiervan op de basisactiviteiten
werden tijdelijk verzacht door de investeringssubsidie
uit het Fonds Economische Structuurversterking
(FES), maar zullen de komende jaren hun uitwerking
hebben.
Vooral rond de fondsenwerving voor de aankoop van
T. rex zijn we erin geslaagd om veel mensen en partijen
bekend te maken met en enthousiast te maken voor
Naturalis. We hebben in korte tijd vele nieuwe partners
aan ons weten te binden. Zowel maatschappelijk als
financieel is dit van groot belang, hetgeen we nog
verder zullen exploreren.
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II Trends en uitdagingen

Tot de grootste uitdagingen voor de mens behoort het
leefbaar houden van onze planeet. Het begrijpen en
behouden van biodiversiteit is daarvoor essentieel.
Relevante vraagstellingen en oplossingen worden
daarbij steeds meer in een brede maatschappelijke
betrokkenheid opgeworpen en gevonden. Dit stelt
nieuwe eisen aan kennisinstellingen. Die bevinden
zich bovendien in een maatschappij waar openheid
en toegankelijkheid de norm is en waar samenwerken
over de grenzen van de eigen discipline vanzelfspre
kend is. Bij dat alles is het goed te zien dat de onder
werpen natuur, musea en wetenschap weer volop in
de belangstelling staan.

Biodiversiteit onder druk
Het leven op aarde kenmerkt zich door een enorme
biodiversiteit, die ogenschijnlijk onuitputtelijke
natuurlijke hulpbronnen of ecosysteemdiensten levert

voor de mens. Maar de groei van de wereldbevolking
en het streven naar meer welvaart zetten de aarde
onder druk. Terwijl de behoefte aan voedsel, water en
energie verder groeit, neemt de biodiversiteit af, in
hoog tempo. Willen we extreme armoede, ongelijkheid,
ziekte en honger in de wereld uitbannen4, dan is het
in stand houden van de resterende biodiversiteit
essentieel.
Wetenschappelijk gezien is biodiversiteit – het
onderzoek naar de diversiteit van soorten, kenmerken
en interacties, patronen en ontwikkeling – een van de
belangrijkste onderzoeksdomeinen van de 21ste eeuw.
In de afgelopen 250 jaar is naar schatting tien procent
van het leven in kaart gebracht. Dankzij technische en
methodologische ontwikkelingen kunnen we sneller
dan tot nu toe mogelijk was inzicht krijgen in wat er
leeft op onze planeet. De komende jaren zal Naturalis
4

VN Sustainable Development Goals

Pollen onder microscoop
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Landschap in Marokko

daardoor in hoger tempo de onontdekte diversiteit in
kaart kunnen brengen. We sluiten hiermee aan op
vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda5 (NWA),
zoals: ‘Wat is het belang van biodiversiteit en hoe
kunnen we haar behouden?’ en ‘Wat betekenen mens
en natuur voor elkaar en wat is de optimale relatie
tussen beide?’. Onderzoekers van Naturalis zijn actief
in het uitwerken van NWA-routes.

Betrokkenheid
Wetenschap, innovatie, cultuur en kunst raken steeds
meer verweven met de samenleving. Vraagstellingen
en oplossingen worden vaker buiten het vakgebied
opgeworpen en gevonden. Ze komen breed uit de
maatschappij en komen voort uit nieuwsgierigheid,
zorgen rond verandering of oog voor kansen. Dit stelt
andere eisen aan overheid en kennisinstellingen, zoals
ook in de Wetenschapsvisie6 wordt beschreven. Onder
de noemer Responsible Research and Innovation (RRI)
vertaalt ook de Europese Commissie deze ontwikke
ling in beleid en adresseert daarbij open access,
gender, ethics en science education.
Naturalis juicht een grotere maatschappelijke
betrokkenheid toe; wij zien het als een verruiming
van de mogelijkheden waarmee we biodiversiteit als
fenomeen benaderen. Wij streven ernaar een inter-

5

https://vragen.wetenschapsagenda.nl/kennisinstelling/
naturalis-biodiversity-center

6

Wetenschapsvisie 2025 Keuzes voor de toekomst
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nationale voorbeeldrol te vervullen in het actief
betrekken van alle partijen.

Openheid
Mensen verwachten dat ze overal en altijd bij
informatie kunnen. Informatie die bovendien steeds
‘slimmer’ wordt aangeboden: precies op het juiste
moment de juiste gegevens. Informatie die ook veel
omvattend is en actueel, die dingen combineert, die
ongemerkt aanwezig is.
De nationale natuurhistorische collectie die wij
beheren, is een enorm belangrijke informatiebron.
Wij willen dit instrument zodanig inzetten dat het voor
de individuele mens dagelijks relevant is. Of dat nu is
om een wandeling in de natuur leuker te maken, de
kwaliteit van het drinkwater veiliger of een spreek
beurt enthousiaster. Dat betekent ook dat we de
kwaliteit en de reikwijdte van onze collectie-informatie
verder moeten verbeteren en vergroten. Daarbij
betrekken we de maatschappij: crowdsourcing en
citizen science zijn speerpunten. Deze ontwikkeling
naar open en data-intensief werken en publiceren
vergt een verregaande verandering in het werk van
onze onderzoekers en beheerders. We zullen moeten
wennen aan het gebruik van e-infrastructuren, snelle
analyses en internationale samenwerking in onder
zoek en aan Open Access-beleid. We zullen onze
onderzoekers en collectiebeheerders actief begeleiden
in deze veranderingen en vertrouwd maken met de
nieuwe mogelijkheden, om ons zo nog sterker te
binden aan de digitale grensoverschrijdende kennis
infrastructuur.

DWDD University Evolutie

Meer samenwerken
Op eigen initiatief en gestimuleerd door de overheid
ontstaan overal in de maatschappij nieuwe vormen van
samenwerking. Ook in de wetenschap (Topsectoren,
NWA, Grand Societal Challenges – Horizon 2020) en de
erfgoedsector7 is dit zichtbaar. Samenwerking tussen
private en publieke partijen, maar ook binnen onder
zoeksgroepen en tussen verschillende disciplines
bevordert innovatie.
Nederland heeft in potentie een sterke nationale
kennisinfrastructuur op het gebied van biodiversiteit.
Dankzij duizenden vrijwilligers is de Nederlandse
natuur uitvoerig in kaart gebracht. Bovendien beschikt
ons land over zeer omvangrijke en kwalitatief sterke
waarnemings- en meetnetwerken. Nederland kan een
nog grotere rol spelen op het gebied van biodiversiteits
informatie als nationaal de krachten worden gebundeld
en internationaal hechte samenwerking tot stand
wordt gebracht. Op beide niveaus nemen wij hiervoor
initiatieven.

7

Natuur, musea en wetenschap zijn niet
alleen cool, ze gaan ergens over
Kinderen zijn massaal wild van de spannende, leer
zame avonturen van Freek Vonk; wetenschap is niet
saai maar onderhoudend (denk aan DWDD University) en
essentieel voor onze toekomst. Het gaat ergens over.
Wij zien het als onze missie om veel mensen al vanaf
jonge leeftijd in contact te brengen met hedendaagse
wetenschap en technologie. Om hen te betrekken bij
biodiversiteit door hen verdiepende ervaringen te
laten opdoen, met authentieke objecten, en om op
die manier bij te dragen aan het verkrijgen van 21steeeuwse vaardigheden. Met ons educatieve beleid
nemen we het voortouw op het gebied van leren over
de natuur. Samen met stakeholders ontwikkelen we
nieuwe leerlijnen. Onze uitdaging is daarbij een breed
publiek te bereiken, zodat de diversiteit in opleiding en
culturele achtergrond van de Nederlandse bevolking
ook wordt weerspiegeld in de samenstelling van het
museumbezoek.

Musea voor morgen - Advies commissie-Asscher-Vonk
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III Activiteiten 2017-2020

Biodiversiteit ontdekken
Om versneld de biologische diversiteit te inventari
seren gaan we nieuwe concepten en methoden ont
wikkelen. De rijkscollectie zullen we inbedden in
een virtuele wereldcollectie. We gaan de collectie
(-informatie) aanvullen, de kwaliteit ervan verbeteren,
de beschikbaarheid vergroten en het gebruik ervan
bevorderen. We geven hierbij prioriteit aan de
collectiedelen die voor ecologische en maatschappe
lijke toepassingen het belangrijkst zijn.

Planetary biodiversity discovery
Al eeuwen beschrijven taxonomen soorten en brengen
ze de onderlinge relaties daarvan in kaart, maar
ondanks deze langdurige wereldwijde inspanning is
naar schatting nog maar tien procent van de soorten
beschreven. Naturalis zal zich daarom scharen achter
de Planetary Biodiversity Mission, het wereldwijde
initiatief om in de komende twintig jaar een complete
inventaris van alle leven op aarde te maken.
De moderne digitale en moleculaire technologieën en
de – wereldwijd toenemende – digitaal beschikbare
natuurhistorische informatie, stellen ons in staat om
in hoger tempo en op grotere schaal fundamentele
kennis over biodiversiteit te genereren. Onze onder
zoeksgroepen richten zich op de ontwikkeling en
toepassing van nieuwe inventarisatie- en onderzoeks
methoden, zoals ‘live’ DNA-barcoding in het veld,
biomonitoring, digitalisering, 2D- en 3D-imaging en
museomics8. De traditionelere onderzoeksmethoden,
zoals waarnemingen, gooien we evenwel niet over
boord. Zo kunnen we tegelijkertijd innoveren en voort
bouwen op bestaande kennis.

Hoogwaardig behoud en beheer
Behoud en beheer van de rijkscollectie is een kerntaak.
Verzamelbeleid, het in goede staat houden, veilig
bewaren en toegankelijk maken van de fysieke
8

Het halen van genetische informatie uit oude collecties

collectie zijn voorwaarden hiervoor. Traditioneel ver
zamelt Naturalis in de natuur, maar er vinden ook
steeds meer gerichte aankopen plaats. Bij de aankoop
van Tyrannosaurus rex hebben we ondervonden dat
het voor een natuurhistorisch museum nauwelijks
mogelijk is om extern geld voor een aankoop aan te
trekken. De meeste fondsen, zoals het VSB-Fonds,
de Vereniging Rembrandt en de Thuring Foundation,
ondersteunen alleen kunstaankopen. Ook in het
aankoopfonds van de minister bleek geen ruimte te
bestaan voor natuurhistorische aankopen. Reden voor
ons om zelf een aankoopfonds op te richten.
Om het beheer van de collectie goed uit te voeren
breiden we ons gebouw de komende jaren uit en passen
we het aan. Een deel van de collectie zal daardoor
fysiek beperkt toegankelijk zijn. Dat biedt ons de
komende periode de mogelijkheid om ons te richten op
de digitale collectiedata en op verbetering van beheer
en behoud van de collectiedelen botanie, geologie en
de bibliotheek, die wel goed toegankelijk blijven.
In 2020 zal de gehele collectie op één locatie geïnte
greerd toegankelijk zijn.

Informatie verrijken en beschikbaar
stellen
Wij garanderen dat onze data – die net zo waardevol
zijn als de collectie zelf – door erfgoedwaardige
procedures conform het manifest van het Netwerk
Digitaal Erfgoed9 en door gecertificeerde IT-procedu
res op basis van COBIT10, duurzaam beschikbaar zijn.
Ook zorgen we ervoor dat de data en IT-producten vol
doen aan de eisen van de FAIR11 data approach. Dankzij
de digitalisering zijn tal van nieuwe bewerkingen en
analyses van en met collectie-informatie mogelijk.
Op onze collectie wordt al veelvuldig beroep gedaan,
maar de potentiële gebruiksmogelijkheden voor weten
schappelijke, maatschappelijke en economische toe
passingen kunnen nu verder worden benut. Door de
9

Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed: https://goo.gl/rDM3nL

10

COBIT IT Framework: http://it.safemode.org/

11

Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability
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Eulalia Gasso Miracle in vlindercollectie

kwaliteit van de informatie te verbeteren en de infor
matie zelf te verrijken en verder te ontsluiten zullen we
het gebruik ervan bevorderen. We zetten onze API
(NBA) in om externe applicatieontwikkelaars te stimu
leren producten te bouwen op de open collectiedata.
Om het gebruik van onze data te stimuleren, de rijke
content te kunnen tonen en de gedigitaliseerde collec
tie zichtbaar te maken, is een sterke aanwezigheid op
het web, mobiel of vast, vereist. In plaats van web
portals of apps te bouwen en te onderhouden zullen we
dan ook sterk moeten inzetten op het openen van onze
data en de populaire cloud-toepassingen koppelen aan
onze infrastructuur. Onze collectiedata moeten direct
zichtbaar zijn bij een zoekmachine-zoekopdracht (de
eerste zoekingang, ook voor een onderzoeker, is niet
GBIF of CoL, maar Google of Yahoo). Voorts zullen we
niet terughoudend zijn in het doneren van content aan
Wikimedia en zullen we publieke data-crowdsourcing
activiteiten uitvoeren met Facebook.
De digitale collectiedata zijn niet alleen een belang
rijke informatiebron voor extern gebruik, ze zijn ook
van belang voor het efficiënt uitvoeren van het beheer
van de collectie. Door op grote schaal de conditie, de
registratiekwaliteit, de samenstelling en het gebruik
van de collectie te monitoren en te analyseren kunnen
we de beschikbaarheid en de kwaliteit van de fysieke
en digitale collectie beter dan ooit laten aansluiten op
de eisen rond behoud en gebruik.

Virtuele wereldcollectie
Samen met ’s werelds grootste natuurhistorische
musea zullen we een virtuele wereldcollectie realiseren
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door onze collectiebestanden te koppelen. Door onze
collectiedatasets en data-infrastructuur aan te
sluiten op nationale12 en internationale13 informatieinfrastructuren en door nauw samen te werken met de
belangrijkste spelers op het gebied van biodiversiteits
informatie willen we het gebruik, de bruikbaarheid
en het efficiënte beheer van de collectie verbeteren.
In dit verband ontwikkelen we op verschillende
niveaus initiatieven, te weten:
• een mondiaal collectiedashboard;
• een Europese wetenschappelijke collectieinfrastructuur;
• een nationale infrastructuur biodiversiteits
informatie.

Mondiaal collectiedashboard
Samen met de twaalf grootste natuurhistorische
musea in de wereld14 ontwikkelen we een gedeelde
standaard, waarop we een internationaal ‘collectie
dashboard’ zullen baseren. Dit zal ons – voor het eerst
– een nauwkeurig inzicht geven in de grote internatio
nale collecties met in totaal circa vijfhonderd miljoen
objecten, waaronder meer dan de helft van alle bio
logische en paleontologische type-exemplaren ter
wereld. Dit inzicht zal leiden tot betere internationale
samenwerking op het gebied van beheer, behoud,
12

 igitale Collectie: http://natag.dev.seecr.nl/search,
D
NDFF: http://www.ndff.nl/, Waarneming.nl: http://www.
waarneming.nl

13

GBIF http://www.gbif.org, Europeana: http://www.europeana.eu

14

 onden, Leiden, Parijs, Brussel, Berlijn, Kopenhagen,
L
Washington, New York, Chicago, Denver, Los Angeles, Toronto

Houtcollectie

digitalisering, verwerving, afstoting, geografische
focus en de inzet van personeel.
Europese wetenschappelijke collectie-infrastructuur
Met de Europese natuurhistorische musea en diverse
andere internationale data- en biodiversiteits- (e-)
infrastructuren als CETAF15, GBIF, Catalogue of Life
(CoL) en LifeWatch ontplooien we initiatieven om te
komen tot een pan-Europese infrastructuur voor
wetenschappelijke collecties. We zoeken hiervoor
actief naar Europese financiering, te beginnen met het
initiatief DiSSCO16 om deze infrastructuur een plaats te
geven op de ESFRI17-roadmap. Met behulp van open
technologie18 en unieke identifiers maken we de collec
tiegegevens link- en citeerbaar, zowel vanuit de data
als vanuit publicaties. Hiervoor beheren, onderhouden,
hosten en gebruiken we onze eigen applicaties en in
frastructuur, alsmede die van de mondiale providers
van taxonomische (Catalogue of Life, Encyclopedia of
Life), dna- (Barcoding of Life Database) en phylogeneti
sche (Treebase) data. We geven hierbij prioriteit aan
soorten of soortgroepen die van groot belang zijn voor
het behoud van natuurlijke systemen, voor de biobased economy, voor klimaatadaptatie en voor voed
selzekerheid en gezondheid. Van deze soorten gaan we
gezamenlijk met voorrang alle informatie op object
niveau digitaliseren, de data verrijken en moleculaire
gegevens toevoegen.

15

CETAF: Consortium of European Taxonomic Facilities

16

DISSCO: Distributed System of Scientific Collections

17

ESFRI: European Strategy Forum on Research Infrastructures
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 nelle zoekmechanismen als ElasticSearch en data-opslag
S
met Ceph

Nationale infrastructuur biodiversiteitsinformatie
Als nationaal centrum voor biodiversiteit is Naturalis
de verbinding tussen collectiehouders, onderzoeks
organisaties, soortenorganisaties en adviesbureaus.
Als zodanig gaan wij, in dialoog met het veld, een
gezond exploitatiemodel opzetten voor een structuur
van open biodiversiteitsdata in Nederland dat past bij
het informatiebeleid van de nieuwe Omgevingswet.
Daarvoor:
• stellen wij faciliteiten beschikbaar voor het vast
leggen en beheren van waarnemingen met partners
(Waarneming.nl, VOFF);
• brengen wij de informatie over alle Nederlandse
soorten bij elkaar en publiceren die informatie in het
Nederlands Soortenregister;
• initiëren en intensiveren wij nationale activiteiten die
betrekking hebben op de Nederlandse natuur, met
name wat betreft het gebruik van data (verspreiding,
kanskaarten en rapportages op maat);
• bieden wij het platform voor de realisering van de
nationale biodiversiteitsinformatie-infrastructuur,
waarvan de particuliere gegevens beherende organi
saties19 gebruik kunnen maken.
Met deze centrale hub voor het bijeenbrengen van
alle biodiversiteitsinformatie zal Nederland ook op
Europees niveau een vooraanstaande rol spelen in het
biodiversiteitsonderzoek.

19

 articuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s)
P
beheren databanken met verspreidings- en ecologische
gegevens die door duizenden vrijwilligers verzameld zijn. Zij
werken daarbij samen met overheden, terreinbeheerders en
wetenschappelijke instellingen in binnen- en buitenland.
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School vissen
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Biodiversiteit begrijpen
Met ons excellente onderzoek naar de mechanismen
achter biodiversiteit verleggen we grenzen van
fundamentele kennis over de ontwikkeling van het
leven. Naturalis wil hét nationale kennisplatform
zijn voor biodiversiteit en zal in die hoedanigheid
bedrijven en overheden aansporen zich duurzaam en
programmatisch te committeren aan biodiversiteits
onderzoek. Door ons onderzoek thematisch en geo
grafisch verder te concentreren versterken we onze
positie. We claimen daarbij onze plaats in de relevante
(inter)nationale netwerken en investeren in een rol als
broedplaats van kennis en talent.

Wetenschap met stakeholders
In het onderzoeksbeleid werken onderzoekers, beleids
makers en financiers steeds meer gezamenlijk aan
het ontwikkelen van onderzoeksvisies, -agenda’s en
-programmering. Er is behoefte aan een integrale
benadering van onderzoeksvragen, zowel in de breedte
als in de diepte. In de breedte is er een toenemende
betrokkenheid van verschillende wetenschappelijke
disciplines. Inter- en multidisciplinair onderzoek is
nodig om complexe vragen te kunnen beantwoorden.

Koos Biesmeijer in het veld

In de diepte ligt er steeds meer nadruk op maatschap
pelijke en/of economische relevantie. Samenwerking
met bedrijfsleven, overheid en publieke partners,
maar ook tussen fundamenteel en praktijkgericht
onderzoek is noodzakelijk om een optimale door
stroom van kennis te garanderen: wetenschap in
samenwerking met stakeholders.
Het belang van biodiversiteit wordt nationaal en
internationaal onderkend. Binnen de Grand Societal
Challenges van de EU, de Topsectoren en de Weten
schapsagenda (NWA) is biodiversiteit een rode draad
voor veel vragen en thema’s rond onder andere
voedselproductie, water, energie, klimaat en duur
zaamheid, al is het biodiversiteitsonderzoek over het
algemeen niet expliciet zichtbaar in programma’s en
agenda’s. Er is een gezamenlijke inspanning nodig om
dat te verbeteren.

Thematische focus
Ons onderzoek is enerzijds gericht op vragen die te
maken hebben met begrip van oorsprong en evolutie
van de talloze soorten op aarde. We onderzoeken de
rol van innovaties bij soortvorming en overleving bij
veranderende omstandigheden in het verleden en het
heden, bijvoorbeeld de oorsprong van tanden en

Tinde van Andel, Jeremy Miller
& Michael Stech op St. Eustatius
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Jòzsef Geml & Luis Morgado in Borneo

kaken, de ontwikkeling van slangengif en houtvorming
in kruidachtige planten. Anderzijds onderzoeken we
hoe natuurlijke systemen werken. We werken daarbij
aan een beter inzicht in de huidige staat van de bio
diversiteit en in patronen uit het verleden en proberen
de veerkracht van de systemen te begrijpen. Met onze
kennis kunnen we de toekomst van soorten en syste
men helpen voorspellen.
We zullen in samenwerking met externe partners scher
pere keuzes maken in zwaartepunten van ons onder
zoek. Door Naturalis te positioneren als nationaal
centrum voor biodiversiteitsonderzoek versterken we
tevens de profilering van het onderzoeksveld. Het
momentum van de NWA hebben we al aangegrepen om
met Nederlandse kennispartners (onder de vlag van het
NERN – Netherlands Ecological Research Network) een
Nationale Kennisagenda Biodiversiteit op te stellen:
Nature4Life. Daarmee wordt een heldere invulling gege
ven aan de meest prangende vragen. Ons onderzoek
gaan we meer richten op de praktijk en laten we appel
leren aan een breder spectrum van financieringsinstru
menten. Samen met het bedrijfsleven gaan we onze
kennis inzetten voor innovatieontwikkeling gericht op
concrete maatschappelijke of economische vraagstuk
ken. Met het oog daarop voeren we een gericht beleid
om een actievere rol te spelen in de relevante (inter)
nationale netwerken, adviesorganen en commissies op
het gebied van onderzoeksfinanciering en -planning.

Geografische focus
Niet alleen willen we onze nationale rol sterk profileren,
ook internationaal willen we richting en diepte
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aanbrengen in onze samenwerkingen. De nationale
kennisagenda moet aansluiten bij een Europese
onderzoeksagenda voor de lange termijn, waartoe we
samen met de grootste Europese natuurhistorische
musea het initiatief nemen, in lijn met de gezamenlijke
informatie-infrastructuur en direct gekoppeld aan
educatieve programma’s en publieke outreach.
Buiten Europa hebben we een breed netwerk aan
landen waar en waarmee we werken. Ook hier gaan
we meer richting én diepte aanbrengen door met een
kleiner aantal landen of gebieden een ruimere, meer
door overheden en beleid gedragen, multidisciplinaire
samenwerking aan te gaan. We richten ons daarbij in
eerste instantie op het Amazonegebied (onder andere
Brazilië), Zuidoost-Azië (onder andere Indonesië,
Maleisië) en de Cariben.

Talentontwikkeling
Met een kwalitatief sterke infrastructuur van state
of the art laboratoria, collecties en IT richten we ons
sterk op de ontwikkeling en begeleiding van weten
schappelijk toptalent. Gezien de beperkte omvang van
organisatie en middelen zal Naturalis niet in staat zijn
de seniore top van de wetenschap te faciliteren; het
instituut is bij voorkeur de broedplaats voor talent.
We geven jong talent ruimte om ideeën verder uit te
werken en uit te voeren in een stimulerende, open,
creatieve en ambitieuze omgeving. Door te sturen op
kwaliteit ondersteunen we aldus de ontwikkeling van
talent naar (top)hoogleraar in samenwerking met onze
partneruniversiteiten.

Biodiversiteit ervaren
Met onze publieksactiviteiten bereiken we de harten
en de hoofden van alle Nederlanders en maken hen
enthousiast voor de rijkdom van de natuur. Dat doen
we door hen te betrekken bij ons werk, door persoon
lijk contact en door hen zelf ervaringen te laten
opdoen, niet alleen in Naturalis, maar ook daarbuiten.
Onze ambities luiden als volgt: in 2020...
• zijn we het beste familiemuseum van Europa;
• hebben we een nieuwe vaste presentatie met
jaarlijks 350.000 bezoekers;
• leiden we het nationale kenniscentrum voor leren
over de natuur;
• zijn we het belangrijkste centrum voor hoger
onderwijs op taxonomisch-systematisch gebied.

Ervaren met hoofd en hart

voorop: verwonderend, echt en relevant. Voor onszelf
is verwondering het vertrekpunt om de wereld te willen
begrijpen, maar het is ook een krachtig middel om
aandacht te krijgen en die vast te houden bij het
vertellen van ons verhaal.21 ‘Echt’ versterkt de ver
wondering en maakt mensen enthousiast en betrokken.
Echte ervaringen en oprechte openheid zijn belang
rijke ingrediënten om jong en oud te raken. Mensen
willen graag serieus genomen worden. Niet voor niets
vragen bezoekers voortdurend: ‘Is dit echt?’ Wanneer
een onderzoeker met passie vertelt over de dinosauriër
die hij zelf heeft uitgegraven, of de spin die zij zelf een
naam heeft gegeven, hangt de toeschouwer aan zijn of
haar lippen; hij is deelnemer aan die ervaring geworden.
Onze primaire doelgroep voor publieksactiviteiten
bestaat uit mensen met een gemiddeld opleidings
niveau met een latente interesse in natuur: leerlingen
van het basis- en middelbaar onderwijs en families
 ie ook De Big Five van Educatie http://www.naturalis.nl/
Z
media/library/2015/07/Big_Five_DEF.pdf
21
Zie ook Advies van de Verkenningscommissie Wetenschap
en Technologie Primair Onderwijs <http://www.platformbeta
techniek.nl/media/files/publicaties/AdviesWenT.pdf>
20

In onze visie op publiekswerking staan drie begrippen

20

T. rex in Town tentoonstelling
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Slootjessafari

met kinderen tot vijftien jaar. Daarnaast richten we
ons op mensen die ons kunnen helpen de primaire
doelgroepen te bereiken: leraren en lerarenopleiders,
educatieve begeleiders, wetenschappers en ouders.
Rekening houdend met leeftijd, opleidingsniveau,
achtergrondkennis en persoonlijke ervaringen maken
we ons verhaal over de rijkdom van de natuur voor
iedereen relevant, ook door een interessante en posi
tieve ervaring te bieden. In onze educatieve activiteiten
passen we onze uitgangspunten toe met de didactiek
van het onderzoekend leren. Ons streven is om leerlin
gen wetenschapswijs te maken en te stimuleren om,
net als wetenschappers, gevoed door nieuwsgierigheid
vragen te stellen over de wereld om hen heen.

Beste familiemuseum van Europa
Naturalis in het Pesthuis
Eind augustus 2016 sloten we onze vaste expositie
in verband met de renovatie en uitbreiding van ons
gebouw. De expositie had toen in ruim achttien jaar tijd
bijna vijf miljoen bezoekers getrokken. Aansluitend
richtten we het Pesthuis in als tijdelijke tentoonstel
lingsruimte tot de opening van de nieuwe vaste
presentatie. De eerste expositie in het Pesthuis is de
presentatie van Tyrannosaurus rex en het verhaal van
haar vondst. T. rex Trix zal daarna, als reizende
tentoonstelling, Nederland internationaal op de kaart
zetten, om ten slotte als hoogtepunt in de nieuwe
vaste presentatie een plaats te krijgen.
In 2017 en 2018 organiseren we in het Pesthuis diverse
tijdelijke tentoonstellingen, waaronder één over het
thema gif. Na de oplevering nieuwbouw, eind 2018,
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openen we de nieuwe vaste presentatie in het gereno
veerde en uitgebreide gebouw aan de Darwinweg in
Leiden. We verwachten in 2017 en 2018 per jaar gemid
deld 110.000 bezoekers in het Pesthuis te ontvangen,
inclusief schoolbezoek. Daarbij streven we wel naar
een groei van de directe inkomsten per bezoeker.
We werken aan de voorbereiding van de educatieve
programmering.
Nieuwe vaste presentatie
Vanuit onze visie – verwonderend, echt en relevant –
maken we een museum dat in al zijn aspecten toege
sneden is op de doelgroep families. Een museum ook
dat veel meer dan de gebruikelijke expositietechnieken
gebruikt om het publiek te raken: we bouwen experiences, we maken een grotere en betere versie van ons
succesvolle concept LiveScience, we creëren een bio
diversiteitstuin. En thematische activiteiten en evene
menten krijgen een belangrijke functie. LiveScience
wordt gratis toegankelijk. Mensen kunnen hier actief
kennisnemen van de laatste ontwikkelingen in het werk
van Naturalis. Zo kunnen ze live meekijken (of zelfs
meewerken) met collectiewerk (bijvoorbeeld bij het
Prepareren van objecten), live vragen stellen aan on
derzoekers op expeditie in het veld of in gesprek gaan
met medewerkers van Naturalis. Naast het museum
komt een nieuwe tuin die de geschiedenis van de plan
tendiversiteit vertelt. De tuin krijgt een educatieve en
recreatieve functie en is eveneens vrij toegankelijk.
Wij begroten vanaf de heropening structureel 350.000
bezoekers per jaar. Het schoolbezoek zal na de her
opening naar verwachting enkele jaren herstel nodig
hebben om het beoogde aantal van 60.000 leerlingen
per jaar te behalen.

Educatie: Nationaal kenniscentrum
leren over de natuur
22

De kennis- en netwerkmaatschappij vraagt om andere
22

 et educatieve beleid is uitvoerig beschreven in Nature
H
Learning Center – Powered by Naturalis Curious by Nature.
(http://www.naturalis.nl/media/library/2015/07/Nature_
Learning_Centre_DEF_111114.pdf)

vaardigheden dan voorheen. Om te kunnen participeren
is een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige hou
ding belangrijk, evenals competenties als creativiteit,
samenwerken, probleemoplossend vermogen en
kritisch denken.23 Natuur- en techniekonderwijs en – in
brede zin – wetenschapsonderwijs (science education)24
spelen, net als cultuureducatie, een belangrijke rol in
de ontwikkeling van deze competenties.25
Naturalis bevindt zich in de uitgelezen postitie om erf
goed, natuurveld, wetenschap en onderwijs met elkaar
te verbinden. Wij investeren daarom in een nationaal
kenniscentrum voor leren over de natuur. Daarbij
richten wij ons op vier speerpunten:
• Leeromgevingen buiten school, zoals musea, krijgen
in de toekomst een belangrijkere rol. Er ontstaat een
gedeelde verantwoordelijkheid voor leren tussen ver
schillende leeromgevingen.26 We zullen de komende
jaren dan ook leerlijnen ontwikkelen in samenwerking
met partners uit het veld van natuur, onderwijs en we
tenschap en technologie. We zijn hierover in gesprek
met EZ en met het Techniekpact en we werken samen
in de Vereniging van Science Centers en de Stichting
Nederlandse Natuurhistorische Collecties.
• We gaan educatieve producten en (begeleide en
onbegeleide) activiteiten realiseren voor toepassing
in het museum, op school, thuis en in de natuur,
zowel fysiek als digitaal. We willen jaarlijks een
citizen science-activiteit organiseren met partners.
Een digitale leeromgeving die aanzet tot verkenning
van en onderzoek naar bio- en geodiversiteit wordt
hiervan het uithangbord.
• We ontwikkelen een nieuw opleidingstraject voor
iedereen die actief is in het leren over de natuur: onze
eigen educatieve begeleiders, maar bijvoorbeeld ook
23

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse

24

Zie ook RRI in Horizon 2020

25

http://wetenschapentechnologie.slo.nl/
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“ Daarnaast valt te denken aan intensievere samenwerking
van scholen met maatschappelijke en culturele instellingen,
science-centra, (wetenschaps)musea, bibliotheken,
het bedrijfsleven en sportverenigingen. Het gaat om
structurele uitwisseling van elkaars expertise, (...) Zulke
samenwerkingsvormen maken het leerlingen mogelijk om op
geschikte locaties en met hulp van deskundigen waardevolle
leerervaringen op te doen.” Ons Onderwijs 2032 Eindadvies Platform Onderwijs 2032, 2016.

Citizen Science

leerkrachten of vrijwilligers bij natuurorganisaties.
We werken daarvoor samen met verschillende orga
nisaties en netwerken, zoals natuurorganisaties,
pabo’s, wetenschapsknooppunten en scholennetwer
ken of -groepen. We ondersteunen wetenschappers
bij hun outreach-activiteiten met scholing en advies.
• We hebben een promovendus aangesteld om boven
genoemde activiteiten te onderzoeken en daarover
te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften op
het gebied van leren over de natuur. We gaan hand
leidingen opstellen en gereedschappen ontwikkelen,
die we vrij beschikbaar stellen.

Hoger onderwijs
Naturalis is het nationale centrum voor collectie
gebonden biodiversiteitsonderzoek. De weten
schappelijke staf van Naturalis telt vijf hoogleraren
en een lector. De meesten van onze onderzoekers
verzorgen ook onderwijstaken. Behalve tal van
(master)stagiairs begeleiden de onderzoekers zo’n
veertig internationale promovendi. Deze positie
willen we de komende jaren verstevigen en uitbouwen.
We werken daarbij nauw samen met de universiteiten
van Amsterdam, Leiden, Utrecht en Wageningen en
met de Hogeschool Leiden. Onze onderwijsstrategie
stoelt op twee pijlers: op bachelorniveau willen we
een goede basis in biodiversiteitsonderwijs aanbieden
en op masterniveau research based onderwijs dat
nauw aansluit bij de thema’s van onze onderzoeks
groepen.
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Impressie nieuwe Dino tentoonstelling
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IV M ensen, middelen en
organisatie

Een opvallende glaskroon markeert over enkele jaren
de centrale hal van ons vernieuwde en uitgebreide
gebouwencomplex. Tegelijk is het een symbool van
onze vernieuwde organisatie, die dankzij een grote
verscheidenheid aan talenten, een ondernemende
houding en krachtige identiteit onze ambitie als
nationaal centrum voor biodiversiteit waarmaakt.
Nauw verbonden met die rol is een stevige relatie met
de Rijksoverheid. Vanuit die positie werken we verder
aan het versterken van onze financiële draagkracht.

De organisatie
Om onze doelen te bereiken, om echt bij te dragen aan
het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, om
echt relevant te zijn, is het nodig dat we een organisa
tie hebben van voldoende omvang, die gericht is op

samenwerking. De combinatie van collectie, onder
zoek, onderwijs en publiekstaken maakt Naturalis tot
iets bijzonders. Onze organisatie kenmerkt zich door
een grote variatie in leeftijd, opleidingsniveau, ervaring
en specialisme. Hoogleraren werken zij aan zij met
medewerkers met een arbeidsbeperking. Ook zijn er
honderden vrijwilligers werkzaam. Willen we onze
doelen bereiken, een relevante rol in en voor de samen
leving vervullen, dan moeten we de kracht van deze
diversiteit optimaal benutten. Daarom zetten we in
op een zeer professionele werkomgeving die gericht is
op samenwerking zowel binnen als buiten Naturalis.
We willen een werkklimaat waarbij we, in dialoog met
elkaar en met gedeeld leiderschap als uitgangspunt,
sturen op kwaliteit en resultaat. De grenzen tussen
de sectoren collectie, onderzoek en publiek laten we
verder vervagen door meer en meer samen te werken
in crossfunctionele en thematische projectteams.

Medewerkers in dialoog
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Impressie nieuwe museum Atrium

De identiteit

De onderneming

We positioneren Naturalis als een kennisinstituut dat
van belang is voor ons aller toekomst. Daarbij zijn we
enthousiast, open, zichtbaar en duidelijk. We delen
onze kennis, zijn gericht op samenwerking. Dat is de
kern van onze identiteit. Zowel intern als extern
gaan we deze identiteit uitdragen en versterken.
We benutten in de marketingstrategie de kracht van
de persoonlijke communicatie van onze deskundige
medewerkers, zoals we dat de afgelopen tijd al met
succes hebben gedaan. In onze boodschap leggen we
op verschillende manieren, gericht op verschillende
doelgroepen de verbinding tussen collectie, onderzoek
en maatschappij. In 2020 bestaat Naturalis twee
honderd jaar. We streven ernaar om bij die gelegenheid
het predicaat ‘Koninklijk’ te verwerven.

Naturalis is een publieke instelling, met een publieke
functie. Wij hanteren de Governance Code Cultuur en
passen deze toe. Het publieke karakter bepaalt onze
kernactiviteiten en ook ons verdienmodel. Door de
invoering van de Erfgoedwet wijzigt vanaf 2017 de
financieringsmix van het instituut fundamenteel.
Onze huisvesting en het collectiebeheer zullen lang
jarig worden bekostigd. De basisactiviteiten zijn daar
mee verzekerd van continuïteit27. Ook voor een deel
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Mits we ervan kunnen uitgaan dat de hoogte van de vergoeding
voor de bekostiging van de collectiefunctie wordt aangepast.
De vergoeding voor de bekostiging van de collectiefunctie
zoals aan ons kenbaar gemaakt door de minister van OCW is te
laag om deze functie naar behoren uit te oefenen.

Impressie nieuwe museum biodiversiteitstuin

van de educatieve publieksactiviteiten en de weten
schappelijke activiteiten ontvangen we structureel
subsidie van het Rijk. Onze eigen inkomsten bestaan
uit directe inkomsten, projectsubsidies en fondsen
werving.
Directe inkomsten
Wij onderscheiden vijf productgroepen die directe
inkomsten genereren:
• bezoek aan presentaties, tentoonstellingen,
evenementen;
• leveren en beheren van digitale biodiversiteits
informatie;
• kennisdiensten als expertisediensten en contract
research;
• educatie;
• services: overige diensten, horeca, winkel.
De entree-inkomsten zijn de belangrijkste directe
inkomstenbron. De inkomsten uit winkel en horeca zijn
hieraan gekoppeld. Na de opening van het nieuwe
gebouw verwachten we structureel 350.000 bezoekers
per jaar te ontvangen. We gaan uit van tien procent
meer winkelomzet per bezoeker, aangezien het winkel
assortiment beter wordt afgestemd op het publiek en
er een actief prijsbeleid wordt gevoerd. Met overige
directe inkomsten, zoals die uit verschillende vormen
van dienstverlening (informatiediensten, IT-diensten,
consultancy, expertisediensten) en uit contract
onderzoek, houden we in onze exploitatie beperkt
rekening.
Projectsubsidies en fondsenwerving
Projectsubsidies zijn belangrijk voor de financiering
van onderzoek. We begroten jaarlijks 3,2 miljoen euro
aan tweede- en derdegeldstroommiddelen (onder
andere NWO, EU, bedrijfsleven). Dit is een zware maar,

gezien de resultaten tot nu toe, haalbare uitdaging.
Er zullen meer grote projecten worden opgezet,
waarin verschillende financieringsstromen, partners
en Naturalis-onderdelen gecombineerd worden.
In samenwerking met de onderzoeksgroepen worden
kansrijke onderwerpen voor dergelijke grote projecten
geïdentificeerd. Zowel intern als extern gaan we bij
deze projecten meer partijen betrekken. Om dat van
de grond te krijgen kiezen we voor een meer onder
nemende benadering bij het promoten van onder
werpen en het werven van partners en financiers.
Met het oog op de grote investeringen in de nieuwe
vaste tentoonstelling ligt er op het gebied van fondsen
werving voor de komende paar jaar een grote uitdaging.
Maar ook daarna zullen we deze bron van inkomsten
verder uitbouwen. We werken aan de vorming van een
netwerk van nauw bij Naturalis betrokken donateurs.
Dat doen we ook door nieuwe proposities te
ontwikkelen.
De huisvesting
Eind 2016 start de casco bouw van de uitbreiding en
verbouwing van het gebouw van Naturalis aan de
Darwinweg in Leiden. Het nieuwe gebouw zal – voor
het eerst – de gehele collectie en alle medewerkers op
één locatie samenbrengen. De vervulling van deze lang
gekoesterde wens toont de kracht van Naturalis.
We geloven in de meerwaarde van het elkaar ontmoeten:
medewerkers, maar ook bezoekers. Het gebouw krijgt
een krachtige uitstraling en zal een verrijking zijn van
het Bio Science Park in Leiden. Er komt een grote
biodiversiteitstuin boven het parkeerterrein. Voorzien
is dat de bouwperiode duurt tot eind 2018. Gedurende
(een deel van) de bouwperiode is het personeel elders
gehuisvest.
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