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1 Voorwoord 

Stichting Taxon Foundation is in 2020 opgericht als non-profit zusterorganisatie van Taxon 
Expeditions. De missie van de stichting is om het grote publiek te betrekken bij ecologisch en 
taxonomisch onderzoek om zo meer draagvlak te creëren voor natuureducatie, natuurbescherming 
en bewustmaking. De stichting draagt hieraan bij door leken, waaronder ook scholieren onder 
begeleiding van experts hoogwaardig biodiversiteitsonderzoek te laten verrichten in binnen- en 
buitenland. Daarbij richt zij zich in het bijzonder op diverse groepen uit de zogeheten cryptobiota, 
waaronder insecten, spinachtigen, mollusken. Deze groepen zijn doorgaans ondergewaardeerd en 
ondervertegenwoordigd in de media, terwijl zij het leeuwendeel vormen van de biodiversiteit. In 
onze projecten wordt nauw samengewerkt met wetenschappers, academische instellingen, ngo's, 
overheidsinstanties, beheerders van beschermde gebieden, bedrijven en liefdadigheidsstichtingen. 
Helaas kreeg de stichting kort na haar oprichting te maken met beperkende maatregelen vanwege 
COVID-19. Ondanks deze beperkingen zijn dit jaar twee projecten succesvol opgestart, te weten (1) 
de herinventarisatie van de keverfauna in Voorne’s Duin, in samenwerking met de plaatselijke 
afdelingen van de KNNV en de INV, en (2) de inventarisatie van een bedreigd stuk stadsnatuur in 
Leiden. 

Doelstelling 

De Stichting Taxon Foundation heeft als centrale doelstelling om de samenleving door middel van 
expedities te informeren en te onderwijzen op het gebied van biodiversiteit, ecologie en 
taxonomie. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

Ø Organisatie van excursies, cursussen en expedities; 
Ø Wetenschappelijk onderzoek aan biodiversiteit; 
Ø Publiceren van wetenschappelijke artikelen en boeken 
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2   Bestuursleden 

Stichting Taxon Foundation kent op dit moment drie bestuursleden:  
 
Prof. dr. Menno Schilthuizen  
Titel: voorzitter 
 
Aglaia Bouma  
Titel: penningmeester 
 
Norbert Peeters 
Titel: secretaris 

 

3  Vergaderingen 
Woensdag 22 januari 2020 

Zaterdag 1 augustus 2020 

Zondag 20 december 2020 
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4  Projecten 

 

 

Project 

Kevers in Voorne’s Duin 

Data 

1 juni 2020 t/m 30 mei 2021 

 

Samenvatting 

In samenwerking met KNNV afd. Voorne en het IVN Voorne-Putten Rozenburg heeft Taxon 

Foundation een herinventarisatie verricht naar de keverfauna van Voorne's Duin. In de jaren 1979-

1983 werd door een groep gymnasiumleerlingen van de klas van biologieleraar Daan Vestergaard 

de kevers van Voorne's Duin geïnventariseerd. De notitieboekjes van toen zijn nog aanwezig en de 

toen verzamelde exemplaren zijn te raadplegen in de collectie van Naturalis Biodiversity Center. 
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Inmiddels zijn er vele milieuveranderingen geweest in het gebied: uitbreiding van de haven en de 

Maasvlakte, toegenomen stikstofdepositie, klimaatverandering en binnenkomst van exotische flora 

en fauna. Door de herinventarisatie gedurende 1 jaar (1-6-2020 tot 30-5-2021) uit te voeren op 

precies dezelfde wijze (dezelfde excursiedata, verzameltechnieken, en bezochte deelgebieden) als 

in de periode 1-6-1980 tot 30-5-1981 wil de stichting een indicatie krijgen van de invloed van deze 

milieuveranderingen op de totale keverfauna (een groep met een zeer groot en ecologisch divers 

aantal soorten; er werden toen ca. 800 soorten vastgesteld). 

 

 
Media-aandacht 

Vroege Vogels: ‘Kevers van Schilthuizen’ 

Datum: 10 mei 2020 

Link 

 

IVN: ‘De kevers van Voorne 40 jaar later: deelname aan de herinventarisatie’ 

Link 

 

Rijnmond: ‘Bioloog Menno Schilthuizen onderzocht als tiener de kevers van Voorne en herhaalt dat 

veertig jaar later’ 

Datum: 08 augustus 2020 

Link 
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Project 

Spoorweghavenpad 

 

Data 

In principe maandelijks vanaf 13/14 juni 2020 t/m mei 2021 

 

Samenvatting 

Buurtbewoners Rudolf Tenzer en Kirsten Schuil hebben in samenwerking met Taxon Foundation 

een biodiversiteitsinventarisatie verricht aan het Spoorweghavenpad in Leiden. Deze inventarisatie 

had als centrale doelstelling om de Gemeente Leiden te overtuigen van de natuurwaarde van deze 

smalle strook groen langs de spoor vanaf de Haagweg tot aan het Schrijverspark. De Gemeente was 
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voornemens om dit stadsnatuurgebied op te offeren voor de aanleg van een zogeheten 

fietssnelweg. Het eerste stuk vanaf de Haagweg is nog door mensen aangelegd: een 

parkeerterreintje voor de bewoners van de twee woonboten, een voortuin van diezelfde bewoners 

en daarachter nog een paar open veldjes waarop ook bijenkasten te vinden zijn. Maar daarachter 

houdt ook het voetpad op en zijn er slechts planten en vooral kleine beestjes. Dankzij dit project en 

de gegenereerde media-aandacht herzag de Gemeente Leiden haar eerdere beslissing om het 

terrein op te offeren voor een fietssnelweg. 

 

Media-aandacht 

Leidsch Dagblad: Buurtbewoners en experts in actie voor wild stukje Leiden: ’Als de gemeente het 

niet doet, doen wij het maar’ 

Datum: 6 juni 2020 

Link 

 

Sleutelstad: ‘Op stadssafari bij Spoorweghavenpad: op jacht naar spinnen, kakkerlakken en 

spartelkevers’ 

Datum: 28 augustus 2020 

Link 

 

Sleutelstad: ‘Voor insecten is kleine natuurhotspot Spoorweghavenpad een continent’ 

Datum: 27 september 2020 

Link 

 

Vroege Vogels TV: ‘Belang van een stukje groen in de stad’ 

Datum: 11 december 2020 

Link 

 

Trouw: ‘Leidenaren zetten zeldzame beestjes in om plan voor fietssnelweg te blokkeren’ 

Datum: 18 december 2020 

Link  
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5  Financiën 

* bedragen in euro’s 

 

5a. Toegeschreven fondsen 

 

Ø Uyttenboogaart-Eliasen Stichting 
Bedrag: 5.000,- 

Ø Van der Hucht de Beukelaar 
Bedrag: 3.500,-  

Ø Volkskracht 
Bedrag: 2.285,- [toezegging; wordt na afloop van het project gedoneerd] 

Ø Ars Donandi, Russell-ter Brugge Fonds 
Bedrag: 2.720,- 

Ø Prins Bernhard Cultuurfond (toegekend op 1 oktober 2020) 
Bedrag: 25.000,- [toezegging; wordt na afloop van het project gedoneerd] 
 
 

5b. Donateurs 

 

Anthonie van Peursen wil als donateur per jaar 100 euro schenken aan de stichting. 

 

5c. Balans Taxon Foundation 2020 per 31-12-2020 

   debet credit 
1000 Debiteuren  27.285,00  

  10  Debiteuren 27.285,00  
1200 Bank  4481,41  
1275 Kas   70,25 

  12  Liquide middelen 4.411,16  
1300 Crediteuren   46,20 

  13  Crediteuren  46,20 
     
  Resultaat boekjaar  31.649,96 

 



 

9 
 

De balans per 31-12-2020 laat een positief resultaat zien. De grootste post betreft bijdragen die zijn 
toegezegd, maar pas na afronding van projecten, die al zijn aangevangen pf nog moeten starten, 
zullen worden overgemaakt (Debiteuren). Dit houdt in dat tijdens die projecten te maken kosten 
het resultaat in 2021 zullen drukken. Liquide middelen zullen in die periode tijdelijk aangevuld 
moeten worden uit eigen bijdragen of andere fondsen. 

 

5d. Resultaat Taxon Foundation 2020  

 

Reknr Omschrijving Reknr Omschrijving debet credit 
8010 Subsidies en andere bijdragen    38.605,00 

  0 Subsidies en andere bijdragen  38.605,00 
4210  Reis- en verblijfkosten   1.162,73  
4835 Bankkosten   67,70  
4895 Overage kosten   199,09  

  48 Kosten 1.429,52  
7000 Overige inkopen   5.515,52  

  70 Ingekochte goederen 5.515,52  
4900 Donaties   10,00  

  90 Bijzondere baten en lasten 10,00  
      
 Resultaat boekjaar   31.649,96  
      
    38.605,00 38.605,00 

 

 

5e. Openstaande posten debiteuren 

 

Boekdatum Boeknr Omschrijving Bedrag 
9-7-2020 I20004 Volkskracht Swart-van Essen 2.285,00 
1-10-2020 I20005 Prins Bernhard Cultuurfonds 25.000,00 
    
  Totaal saldo 27.285,00 

 

5f. Openstaande posten crediteuren 

 

Boekdatum Boeknr Omschrijving Bedrag 
23-8-2020 E20017 Reiskosten SHP Aglaia 15,04 
13-12-2020 E20042 Reiskosten Jan Wieringa workshop kevers 31,16 
    
  Totaal saldo 46,20 
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6  Vooruitblik op 2021 
1) Project 

Perenboomgaard Schalkwijk 

 

Data 

5 t/m 10 februari 2021 

 

Samenvatting 

Stichting Taxon Foundation werd in december 2020 benaderd door omwonenden en andere 

belanghebbenden aangaande de oude perenboomgaard in het hart van het dorp Schalkwijk bij 

Houten. De eigenaar van de grond heeft toestemming gegeven aan Dura Vermeer om hier 

woningen te gaan bouwen (link) en de Gemeente Houten heeft hier geen bezwaren tegen omdat 

woningbouw binnen het bestemmingsplan past. De omwonenden doen echter al enkele jaren 

pogingen om de 'groene long' van het dorp te behouden (link). Hoewel er wel kennis is verzameld 

over de vogels die van de boomgaard gebruik maken en van de cultuurhistorische waarde van 

enkele van de oudere perenbomen, is er nog geen uitgebreide biodiversiteitsinventarisatie 

uitgevoerd. Ondanks het winterseizoen is, met het oog op de sluitingsdatum voor het indienen van 

zienswijzen (11 februari 2021) besloten om middels een 'bioblitz' een eerste inventarisatie uit te 

voeren van diverse groepen cryptobiota. 

 

2) Project 

Kevers op landgoed Lichtenbeek: de stand na 40 jaar milieuverandering 

 

Data 

voorjaar 2022 

 

Samenvatting 

In samenwerking met de biologiedocent van het nabijgelegen Arentheem College zal de stichting 

een herinventarisatie doen van de keverfauna van Landgoed Lichtenbeek bij Oosterbeek. In het 

voorjaar van 1982 werden door Menno Schilthuizen, toen leerling van (en begeleid door) 
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biologieleraar Daan Vestergaard, de kevers, en met name de aas-etende kevers, van landgoed 

Lichtenbeek geïnventariseerd. De notitieboekjes van toen zijn nog aanwezig en de toen verzamelde 

exemplaren zijn te raadplegen in de collectie van Naturalis. Inmiddels zijn er, zoals overal in 

Nederland vele milieuveranderingen geweest in het gebied: toegenomen stikstofdepositie, 

toegenomen recreatie, klimaatverandering en binnenkomst van exotische flora en fauna. Door een 

herinventarisatie uit te voeren op precies dezelfde wijze als in 1982 willen wij een indicatie krijgen 

van de invloed van deze milieuveranderingen op de keverfauna. 

 

3) Project 

Expeditie Achtertuin 

 

Data 

Nader te bepalen 

 

Samenvatting 

In dit project maken we stadsbewoners bewust van de rijke biodiversiteit in en om het huis. In 

verschillende buurten in de binnenstad en buitenwijken van grote Nederlandse steden strijkt een 

team van experts neer, dat op een centrale plek in de wijk een mobiel laboratorium inricht. Samen 

met buurtbewoners en hun gezinnen wordt een week lang de biodiversiteit van tuinen en balkons 

geïnventariseerd, en worden er aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de natuurwaarde 

ervan. Hierbij ligt de nadruk op de kleinste insecten en andere ongewervelde dieren. De resultaten 

worden aan de deelnemers beschikbaar gemaakt via raamposters, een eigen projectpagina op het 

citizen science platform waarneming.nl en een eigen natuurhistorische collectie. Compleet nieuwe 

soorten worden door de buurtbewoners van een Latijnse naam voorzien en gezamenlijk in 

wetenschappelijke publicaties gepubliceerd. 

 

4) Project 

Grotten van Georgië 

 

Data 

1 juni t/m 22 juni 2021 (onder voorbehoud) 
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Samenvatting 

In samenwerking met een team van jonge Georgische grotbiologen, wordt er een expeditie 

georganiseerd naar een reeks niet of slecht onderzochte grottenstelsels aan de voet van de 

Georgische Kaukasus. Daarbij zullen de grotbiologen zich richten op organismen die speciaal zijn 

aangepast aan overleven in grotbiotopen, waaronder kevers, spinnen, hooiwagens, 

pseudoschorpioenen, springstaarten en pissebedden. Naast verzamelen van de fauna materiaal, zal 

er ook ter plekke DNA-barcodes worden onderzocht, en, in het veld, onderzocht. Het verzamelde 

materiaal zal taxonomisch worden onderzocht en zal mogelijk leiden tot een reeks 

wetenschappelijke publicaties. Het uiteindelijke studiemateriaal zal worden ondergebracht in Ilia 

Stat University in Tbilisi, Georgië en in Naturalist Biodiversity Center in Leiden, Nederland. Ook zal 

er een Nederlandse student, Maarten Lubbers, deelnemen met de expeditie.  


