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Berichtenuit het NatuurmuseumRotterdam
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Donderdag 15 septemberwerd het eersteexemplaar van MUURPLANTEN
aangeboIN ROTTERDATVT
den aan ir. C. de Wijs, directeurvan de dienst
Gemeentewerken.
Het 63 pagina'stellendeboekje
is geschrevendoor Remko Andeweg,botanicusbij
dezelfdedienst.Hij inventariseerdevan 1991tot
1993Rotterdamop het voorkomenvan muurvegetatie. Op ruim 65 kilometer muur -van de
Aelbrechtskolk in Delfshavenen de Maasbrugpijlers in het centrum tot de rurne op het kerkhof in
Hillegersberg- vond Andeweg 16 soortenmuurplanten,waaronder 14 varensoorten,de muurleeuwebeken de gele helmbloem.Het boekje
beeldt alle gevondensoorten(deelsin kleur) af en
geeft op gedetailleerdekaartjesaan waar de groeiplaatsenvan de verschillendemuurplant-soorten
zich bevinden.
MUURPLANTEN
IN ROTTERDAM
kost f 14,50in de
museumwinkel.U kunt ook f 19,50overmakenop
postbanknummer
511071van het Natuurmuseum
'muurplanten'.
Rotterdamo.v.v.
Het boekjewordt
u dan - goed verpakt - per omgaandetoegezonden.
Met'Muurplanten in Rotterdam'introducerenwe
REEKS.
Deze seriebeoogt
de STADSECOLOGISCHE
natuur in stedelijkeomgeving onder de aandacht
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Rotterdam
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van een breedpubliek te brengen.Nummer 2 rn de
reeksis in voorbereiding.Het gaatover de flora en
fauna die zich in korte tijd vestigdeop eenbraakliggend bouwterrein in het centrum van Rottedam.
reeksis geworteldin een
De stadsecologische
zwaartepuntvan ons publieks- en verzamelbeleid:
natuurin stedelijkeen industrieleomgeving.
We zijn niet voor nietshet enigenatuurhistorisch
's
museumdat midden in lands grootstestedelijke
agglomeratieis gelegen.

ir.C de Wiis (links)neemthet boekjein ontvangstuit
Reumer
handenvan museumdirecteur

Een klein berichtjein het RotterdamsDagblad
van 7 septemberen eenwat sensationelerartikel
in de Telegraafvan 8 september1994 maakten
gewagvan de aanschafdoor het Natuurmuseum
van een collectiepreparatenvanforaminiftren en
vINDT
een uitgebreidevakbibliotheek.MUSEUM
UNIEKE COLLECTIEEENCELLIGENOP ROTTERDAM.
SEBOEDELVEILINGluidde de kop in het ochtendblad. Bijgaand wat achtergronden rond deze
inderdaad eni g szins opw indende aanko op.

tipgevers
Het museumwerd enkeledagenvoor de veiling
van het VenduNotarishuisgebelddoor enkeletipgevers,die tijdens de kijkdagen de verzameling
haddenontdekt.Wrj zrjn toen gaankijken en kwamen tot de ontdekkingdat het hier ging om een
buitengewooninteressanteboedel: twee Backfieldkastjesvol legpreparaten,slijppreparaten,en ook
onuitsezochtemonstersvan microfossielen.Verder
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het rommel was??
dooTPATRICKVAN WEERDENBURG
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Door de golfbewegingen van

ROTTERDAM,donderdag I het water komen ze op het

