Prijs

Groeneveldprijs 2017 voor
Jelle Reumer en Kees Moeliker
Sinds 2000 reikt de Stichting Groeneveld de Groeneveldprijs jaarlijks uit aan een persoon of een organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor het debat over natuur
en landschap in Nederland.
Op 19 mei 2017 werden in het Baarnse
Kasteel Groeneveld maar liefst twee Groeneveldprijzen uitgereikt. Aan de huidige
directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam Kees Moeliker en aan zijn
voorganger Jelle Reumer. Samen vormden
zij jarenlang een hecht team. “De sprankelende presentatie van wetenswaardigheden over de natuur, in het bijzonder de
stedelijke natuur, zijn de aanleiding voor
de uitreiking van de Groeneveldprijs. De
speelse wijze waarop ogenschijnlijk triviale details over de natuur tot een verdiept
inzicht leiden, is een kenmerkende aanpak van beide laureaten”, aldus de jury
van Stichting Groeneveld.
Jelle Reumer richt zich tegenwoordig,
naast zijn schrijverschap, op zijn werk
als deeltijdhoogleraar Paleontologie aan
de Universiteit Utrecht. Samen hebben
Reumer en Moeliker de stadsnatuur helpen emanciperen met hun groot gevoel
voor publiciteit. Daarnaast zijn zij beiden

enthousiaste auteurs en columnisten. Moeliker voor de
NRC. Reumer voor Trouw en Vroege Vogels. Na de uitreiking van de oorkonden presenteerden beide biologen de
traditionele Groeneveldlezing. Het onderwerp laat zich
raden… de stedelijke natuur. Dat is een rijke natuur, met
41 zoogdiersoorten. In Rotterdam komen momenteel vijftig wilde vossen voor, meer dan duizend soorten vlinders
en meer dan honderd soorten bijen. Wie van de natuur
houdt, hoeft niet ver van huis te gaan. Kees Moeliker besloot zijn lezing met: “Ik voorspel een glorieuze toekomst
voor de stadsnatuur”.

Uitreiking van de Groeneveldprijzen 2017 aan Jelle Reumer
(midden) en Kees Moeliker (rechts).

De getijgerde lijmspuiter & 99 andere beesten
Immer nieuwsgierig en vol verwondering bekijkt en beschrijft bioloog Jelle Reumer de dierenwereld. Dat
zijn vaak spectaculaire dieren, maar ook dieren die ogenschijnlijk doodnormaal zijn en die we amper een
blik waardig keuren. Zoals Reumer ze beschrijft met zijn virtuoze en humoristisch rake pen worden ze ineens buitengewoon bijzonder. Hij behandelt dus ook plaagdieren zoals de boekenwurmen, hoofdluizen,
huisstofmijten, klustervliegen, meeuwen, muggen, pissebedden en veldmuizen. Om er maar een paar te
noemen.
Reumer is auteur van diverse boeken op het gebied van evolutie en (stads)natuur, waaronder Jelle’s weekdieren, Wildpark Rotterdam en Kijk waar je loopt! Hij is medeauteur van Nobel op de Kaart. Op zoek naar de
Nederlandse Nobelprijswinnaars van vroeger en nu.
De getijgerde lijmspuiter
& 99 andere beesten
Auteur: Jelle Reumer
Uitgeverij Lias, 2017
ISBN 9789088030888

26

• DIERPLAGEN Informatie 2 - 2017

Tekst en foto:
Albert Weijman, KAD

