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Berichten uit het Natuurmuseum Rotterdam

- - - - n - I n - - - I  - - -

Donderdag 15 september werd het eerste exem-
plaar van MUURPLANTEN IN ROTTERDATVT aangebo-
den aan ir. C. de Wijs, directeur van de dienst
Gemeentewerken. Het 63 pagina's tellende boekje
is geschreven door Remko Andeweg, botanicus bij
dezelfde dienst. Hij inventariseerde van 1991 tot
1993 Rotterdam op het voorkomen van muurvege-
tatie. Op ruim 65 kilometer muur -van de
Aelbrechtskolk in Delfshaven en de Maasbrug-
pijlers in het centrum tot de rurne op het kerkhof in
Hillegersberg - vond Andeweg 16 soorten muur-
planten, waaronder 14 varensoorten, de muur-
leeuwebek en de gele helmbloem. Het boekje
beeldt alle gevonden soorten (deels in kleur) af en
geeft op gedetailleerde kaartjes aan waar de groei-
plaatsen van de verschillende muurplant-soorten
zich bevinden.

MUURPLANTEN IN ROTTERDAM kost f 14,50 in de
museumwinkel. U kunt ook f 19,50 overmaken op
postbanknummer 511071 van het Natuurmuseum
Rotterdam o.v.v. 'muurplanten'. Het boekje wordt
u dan - goed verpakt - per omgaande toegezonden.

Met'Muurplanten in Rotterdam' introduceren we
de STADSECOLOGISCHE REEKS. Deze serie beoogt
natuur in stedelijke omgeving onder de aandacht
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van een breed publiek te brengen. Nummer 2 rn de
reeks is in voorbereiding. Het gaat over de flora en
fauna die zich in korte tijd vestigde op een braak-
liggend bouwterrein in het centrum van Rottedam.
De stadsecologische reeks is geworteld in een
zwaartepunt van ons publieks- en verzamelbeleid:
natuur in stedelijke en industriele omgeving.
We zijn niet voor niets het enige natuurhistorisch
museum dat midden in 's lands grootste stedelijke
agglomeratie is gelegen.

ir. C de Wiis (l inks) neemt het boekje in ontvangst uit

handen van museumdirecteur Reumer

Een klein berichtje in het Rotterdams Dagblad
van 7 september en een wat sensationeler artikel
in de Telegraaf van 8 september 1994 maakten
gewag van de aanschaf door het Natuurmuseum
van een collectie preparaten van foraminiftren en
een uitgebreide vakbibliotheek. MUSEUM vINDT
UNIEKE COLLECTIE EENCELLIGEN OP ROTTERDAM.
SE BOEDELVEILING luidde de kop in het ochtend-

blad. Bijgaand wat achtergronden rond deze
inderdaad eni g szins opw indende aanko op.

t ipgevers

Het museum werd enkele dagen voor de veiling
van het Vendu Notarishuis gebeld door enkele tip-
gevers, die tijdens de kijkdagen de verzameling
hadden ontdekt. Wrj zrjn toen gaan kijken en kwa-
men tot de ontdekking dat het hier ging om een
buitengewoon interessante boedel: twee Backfield-
kastjes vol legpreparaten, slijppreparaten, en ook
onuitsezochte monsters van microfossielen. Verder

MUSEUM VINDT UNIEKE COLLECTIE EENCELLIGEN
OP ROTTERDAMSE BOEDELVEILING
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Door de golfbewegingen van
het water komen ze op het
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