Jaar van de Muurplanten
in volle gang

In de nieuwe natuurwet, die binnenkort in werking treedt, zal de
wettelijke bescherming van muurplanten verdwijnen. Dat was
voor FLORON aanleiding om 2015 uit te roepen tot het Jaar van de
Muurplanten.
In 2014 onderzocht stagiair Tim
van de Vondervoort (Hogeschool
Larenstein) de manieren waarop
muurplanten geïnventariseerd worden. Daarin bleek een grote verscheidenheid te bestaan. Door de
eisen van de gegevensgebruikers
en praktische aspecten te combineren, heeft FLORON een nieuw
protocol gemaakt. Het protocol is
gebaseerd op een vergelijking van
zo’n twintig bestaande methoden
voor het in kaart brengen van
muurplanten. Het protocol zorgt
voor uniformiteit en biedt een belangrijke extra toepassing: het bepalen van trends, ook als niet een

Stadsecologen, floristen en ecologisch adviseurs discussiëren
samen over muurplanten in een
keldergat aan de Lange Voorhout in
Den Haag (foto Nienke Torensma).

complete stad onderzocht wordt.
Het protocol is te downloaden via
floron.nl/muurplanten.
Muurplanten in kaart brengen
Het protocol is vooral bedoeld voor
diegene die een nieuwe muurplanteninventarisatie wil gaan uitvoeren.
FLORON maakt invoerschermen
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in de Verspreidingsatlas, waarmee
transecten (looproutes) kunnen
worden ingetekend en tellingen
worden ingevoerd en geanalyseerd. In de komende jaren wil
FLORON in overleg met bronhouders oude, gestructureerde
tellingen van muurplanten in het
meetnet op nemen.
Natuureducatie
Een versimpelde versie van het
protocol is door FLORON-vrijwilliger Johan Loermans uitgewerkt
tot een boekje over muurplanten
dat voor € 2,95 te koop is in de
webwinkel. Het boekje kan als
cursusmateriaal gebruikt worden
door natuurorganisaties, en als
lesmateriaal voor profielwerkstukken. De 8.000 leden van de KNNV
ontvingen een zoekkaart voor
het herkennen van muurplanten.
Dankzij deze uitgaven zetten we
muurplanten weer op de agenda
van lokale natuurorganisaties.
Symposium Muurplanten
Op 8 oktober organiseerde FLORON samen met de gemeente Den
Haag een symposium over muurplanten. Voor stadsecoloog Esther
Vogelaar komt dit op een handig
moment: in Den Haag worden de
komende jaren veel kademuren
vervangen. Niels de Zwarte (bureau
Stadsnatuur Rotterdam) stelde zich
beschikbaar als dagvoorzitter en
wethouder Boudewijn Revis (binnenstad) opende de bijeenkomst.
Het middagprogramma bestond uit
twee excursies. Bijzonder aan dit
evenement was dat stadsecologen
en sleutelvrijwilligers uit alle steden
in de Randstad elkaar hier konden
ontmoeten.

Voor natuurcursussen en profielwerkstukken ontwikkelde
FLORON dit boekje.

Succesvolle voorbeelden van
bescherming en onderzoek van
muurplanten zijn eigenlijk altijd te
danken aan een goede samenwerking tussen de gemeente en
vrijwilligers. De presentaties van het
symposium staan op de website
van FLORON.
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Tongvarens, zoals hier op de Oude gracht in
Utrecht, zijn in de nieuwe natuurwet niet meer
beschermd (foto Peter Meininger).

