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1 Inleiding 

Achtergrond 

In Nederlandse stadstuinen en op 
stadsbalkons leven honderden, zelfs 
duizenden, dier- en plantensoorten. 
Meestal worden die over het hoofd gezien 
als we denken aan “stadsnatuur”, maar ze 
zijn net zo belangrijk zijn als dat egeltje in 
het park of die ijsvogel in de gracht. 
Sterker nog: al die mininatuurgebiedjes 
rond onze huizen samen hebben 
misschien wel een grotere biodiversiteit 
dan het openbaar groen in de stad.  

In het door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds gesteunde project "Expeditie 
Achtertuin" brengen bewoners in een wijk, samen met biodiversiteitsexperts, in kaart welke 
soorten in hun eigen tuinen of balkons voorkomen. Daarbij krijgen ze aanbevelingen om de 
natuurwaarde verder te verbeteren. Met een eigen natuurhistorische collectie en het digitaliseren 
van alle vondsten en ontdekkingen via waarneming.nl worden de resultaten openbaar gemaakt.  

Waarom? 

Natuur vind je niet alleen in het bos, op de heide of tijdens een wandeling door het stadspark. In 
tuinen en op balkons leven honderden, zelfs duizenden, verschillende soorten planten en dieren. 
Omdat de terreintjes klein zijn, zijn die dierlijke bewoners dat ook, en daardoor zien we ze vaak 
over het hoofd. Met Expeditie Achtertuin ontdekken mensen hoe ze die verborgen natuur toch 
kunnen vinden en zien ze hoe belangrijk, mooi en slecht onderzocht die is: in iedere tuin zouden 
nog onbekende diersoorten kunnen leven. 

Hoe werkt het? 

In de periode april 2021 t/m juli 2022 gaat de Stichting Taxon Foundation telkens meerdere dagen 
“op expeditie” in één straat of buurt. We nemen een mobiel laboratorium vol buisjes, 
petrischaaltjes, netten en microscopen mee. Experts leren de deelnemers hoe en waar ze planten 
en dieren kunnen vinden en helpen met het op naam brengen ervan, zodat zij na die week de 
kennis en kunde hebben om de natuur rond hun huizen zelf te blijven monitoren. In dit rapport 
wordt de eerste Expeditie Achtertuin gepresenteerd: een thuiswedstrijd voor de Leidse stichting, 
namelijk in het Leidse Morsdistrict, 24 t/m 27 april 2021. 

Vaak te vinden in tuinen: de gele aardkruiper (Geophilus 
flavus) Foto: P. Koomen. 
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2   Terrein 

Het Morsdistrict (ook wel Morskwartier of eenvoudigweg "de Mors" genoemd), is een wijk in 
Leiden, direct ten westen van het centrum gelegen en omgrensd door de Oude Rijn en de 
Plesmanlaan. Ongeveer tien procent van de Leidse bevolking woont er. De naam van de wijk 
verwijst naar de "mors" (het moeras) dat vroeger te vinden was waar de Rijn de stad verliet. De 
"Hoge Mors" waren oorspronkelijk de hoger gelegen rivierafzettingen dicht bij de Rijn; de Morsweg 
en de Hoge Morsweg volgen de ligging van deze oeverwal en oude bedijking. De "Lage Mors" was 
het lager gelegen meer moerassiger (later ontgonnen) deel, begaanbaar via het dijkje waar later de 
Lage Morsweg op werd aangelegd en dat de begrenzing vormt van de Pesthuispolder.  

Hoewel langs de Morsweg en de Hoge Morsweg oudere gebouwen staan, dateert het grootste deel 
van de bebouwing in het Morsdistrict van de eerste en tweede helft van de twintigste eeuw: de 
Transvaalwijk, het deel oostelijk van de spoorlijn is het oudste (begin 20e eeuw); de Lage Mors 
dateert van het midden van de 20e eeuw, terwijl alle andere bebouwing (het grootste deel van het 
district) van recenter datum is. 
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Tijdens Expeditie Achtertuin - Leiden werden acht adressen verspreid door de wijk 
geïnventariseerd: Jacob Catslaan 91, Onafhankelijkheidsweg 68, Luchtmansplein 11, Roemer 
Visscherstraat 1, Lopsenstraat 14, Parelstraat 23, Spieghelstraat 8 en Louis Elsevierstraat 17: 

 

De aard van de tuinen was als volgt (de omschrijvingen zijn door de bewoners zelf aangeleverd): 
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3   Werkwijze 

3a. De inventarisaties en de rest van het programma 

 

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was om in iedere tuin met hetzelfde team van experts (en 
hun specifieke vangtechnieken) aanwezig zijn, was dit vanwege de eind april geldende strenge 
corona-maatregelen niet mogelijk. Per tuin kon er daarom per dag maar één expert samen met de 
bewoners aan het werk zijn. Dit, alsmede het koude weer, beperkte de intensiteit waarmee de 
inventarisaties konden worden uitgevoerd. Niettemin lukte het om in de meeste tuinen een 
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redelijke diversiteit aan organismen waar te nemen, dankzij de volgende verzameltechnieken die in 
meerdere tuinen konden worden toegepast: 

o Keverzeef en Winkler extractor (voor diertjes in vergaand plantaardig 
materiaal, compost, en mos; met name mijten, diverse keverfamilies, spinnen, 
hooiwagens, miljoenpoten)  

o Handvangsten van kevers, spinnen, slakken, duizend- en miljoenpoten, 
pissebedden: achter schors, onder hout en stenen; op zwammen 

o Vegetatie afkloppen (springstaarten, spinnen) 
o Zuigval (omgebouwde bladblazer om diertjes mee te vangen die in zeer lage 

vegetatie leven) 
o Bodem- en aasvallen (voor bv. kevers, spinnen, bodemwantsen)  

Via een schema waarbij de contactmomenten en groepsgroottes geminimaliseerd konden worden, 
vonden van 24 t/m 27 april de inventarisaties plaats waarbij de volgende experts een rol speelden: 

o Aglaia Bouma (kevers, wantsen, diverse wespen en kleinere insectenordes) 
o Jan Wieringa (kevers, wantsen, sprinkhanen en krekels) 
o Jeremy Miller (spinnen) 
o Steven IJland (spinnen, pissebedden, pseudoschorpioenen, duizend- en miljoenpoten) 
o Menno Schilthuizen (kevers, slakken) 

Bij ieder bezoek aan een tuin werd eveneens een krat met "laboratorium-materiaal" bezorgd, 
waarmee de groep van bewoners samen met de expert de gevonden dieren nader konden 
bestuderen en op naam brengen. De inhoud bestond o.a. uit microscopen, loepen, buisjes en 
flesjes, determinatieboeken, schaaltjes en pincetten, vlindernetten en uitzoekbakken, etc. Op 

sommige adressen, met name waar 
kinderen aanwezig waren, werd grif 
van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt. 

Verder kan nog vermeld worden dat 
de Expeditie diverse keren bezocht 
werd door de media. Gerry van 
Bakel maakte voor de lokale 
omroep Sleutelstad een mooie 
reportage, Paul Serail van Quest en 
Astrid Smit van National Geographic 
(beiden met fotograaf) maakten 
reportages die op een later tijdstip 
in hun respectievelijke bladen 
verschijnen. 

Tenslotte werd, behalve het dagprogramma, eveneens een online avondprogramma verzorgd, dat 
goed door de deelnemers en de experts bezocht werd. Hierbij werden de belangrijkste vondsten 
van iedere dag gepresenteerd, en de experts gaven lezingen over insecten (Aglaia Bouma), de 
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veranderende kijk op onkruid (Norbert Peeters) en de evolutionaire aanpassing van stadsflora en -
fauna (Menno Schilthuizen). 

 

3b. Verwerken van verzameld materiaal 

 

Enkele grotere dieren (duizendpoten, pissebedden, bepaalde 
spinnen, libellen en vlinders) werden levend ter plekke op 
naam gebracht, geregistreerd en weer vrijgelaten. Alle 
overige diertjes (veelal kleinere, < 5 mm) werden 
geconserveerd, geprepareerd door de deelnemende experts, 
en gedetermineerd. 

 

Het verzamelde materiaal is voor het overgrote deel 
verwerkt tot permanente preparaten die zijn of worden 
gedeponeerd in de collecties van Stichting Taxon Foundation, 
Naturalis, en de collecties van de meeste deelnemende 
experts. Bovendien zijn de meeste vondsten geregistreerd in 
het citizen science platform waarneming.nl.1 Dubbele 
exemplaren zijn verwerkt tot kleine natuurhistorische 
collecties voor de deelnemers. 

 

 

 

 

4  Resultaten 

In totaal werden 139 soorten ongewervelden geregistreerd, met name uit de volgende groepen: 
kevers, wantsen, slakken, spinnen, pissebedden, duizendpoten en miljoenpoten. Het aantal 
soorten dat per tuin werd geregistreerd liep uiteen van 19 (Roemer Visscherstraat 1) tot 35 (Jacob 
Catslaan 91). Echter, vanwege het feit dat de meeste tuinen op een andere manier werden 
geïnventariseerd kan aan deze vergelijking weinig betekenis worden gehecht. Wat ook belangrijk is 
om nogmaals te benadrukken is dat de grotere organismen (vlinders, libellen, planten, vogels, 

Voor vele van de determinaties was nauwkeurig microscopisch 
onderzoek nodig (zoals van deze kortschildkever, Acrotona 
oxypodoides). Foto: M. Schilthuizen. 
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paddestoelen) bij onze inventarisaties werden genegeerd, omdat de nadruk lag op de zogenoemde 
'cryptobiota' (de kleine, vaak verborgen dieren). Aan het eind van dit hoofdstuk staan de complete 
soortenlijsten weergegeven, maar eerst wordt een kort overzicht van de meest opmerkelijke 
vondsten gegeven. 

 

4a. Meest opmerkelijke vondsten 

 

o  In de bodemvallen op Lopsenstraat 14 werden twee bijzondere soorten kortschildkever 
verzameld. Ten eerste: acht exemplaren van Acrotona 
oxypodoides (zie afbeelding op p. 7). Dit is een kleine soort, 
oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Afrika en het Arabisch 
Schiereiland2,3, die echter de laatste zeven jaar steeds vaker 
ook in Europa wordt gevonden. In ons land is de soort in 
2014 voor het eerst aangetroffen (Oscar Vorst, persoonlijke 
mededeling). In de wetenschappelijke literatuur is zij officieel 
nog niet voor Nederland gemeld, en staat ook nog niet in het 
Soortenregister of op waarneming.nl, zodat we haar hier als 
nieuwe soort voor Nederland zouden kunnen opvoeren. De 
tweede interessante soort was een exemplaar van Oxypoda 
lurida, een zeldzame soort, waarvan in de kevercatalogus 
van Vorst4 slechts recente meldingen genoemd worden van 
de provincies Friesland, Groningen en Limburg. Uit Zuid-
Holland zijn alleen meldingen bekend van vóór 1966. Op 
waarneming.nl staan nog geen Nederlandse vondsten. 

o Onder het dak van de schuur op Spieghelstraat 8: vierspitsspinneneter (Ero aphana). Dit is 
geen zeldzame soort, maar wel een bijzondere spin die namelijk zelf geen web bouwt, 
maar een web van een andere spin zoekt (met name kogelspinnen). De spinneneter doet 
zich dan voor als prooi door een beetje aan het web te tokkelen, en als de eigenaar van het 
web komt wordt deze razendsnel in een poot gebeten. Het gif werkt vrijwel onmiddellijk, 
en de kogelspin wordt opgegeten. De eicocons worden aan een draadje opgehangen, en 

vaker gevonden dan de spin. De spin 
lijkt in Leiden vrij algemeen, wordt 
vaker in tuinen gevonden. [Tekst 
afkomstig van Steven IJland.] 
o    Ook op Spieghelstraat 8: 
Segestria florentina, kerkzesoog: 
Van oorsprong mediterrane spin, en 
een van de grootste spinnen van 
Nederland. Staat (op 
waarneming.nl) als zeldzaam te 
boek, maar is heel algemeen op 
oude gebouwen in Leiden. De 

de kortschildkever Oxypoda 
lurida. Foto: M. Schilthuizen 

de kerkzesoog, Segestria florentina. Foto: Luis Miguel 
Bugallo Sánchez. 
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kerkzesoog bouwt een woonbuis in kieren en spleten van muren en schuttingen. Vanuit de 
trechtervormige opening van deze woonbuis lopen meerdere signaaldraden stervormig 
naar buiten. De spin wacht in het donker de prooi af, waarbij de voorste 3 pootparen 
buiten de opening van de woonbuis steken. Wanneer een prooi een signaaldraad raakt, 
schiet de spin razendsnel naar buiten om de prooi te overmeesteren. Dat is een 
spectaculair gezicht, dat met een grassprietje kan worden uitgelokt. Schrikmomentje 
gegarandeerd! [Tekst afkomstig van Steven IJland.] 

o Een andere zeldzame spinnensoort was de kleine fruroliet, Phrurolithus minimus. Een 
volwassen mannetje van dit op mieren jagend bodemspinnetje werd gevonden door 
Jeremy Miller samen met de bewoners op Lopsenstraat 14. In de catalogus van 
Nederlandse spinnen5 wordt de soort slechts gemeld van Gelderland, Noord-Brabant en 
Limburg. Ook op waarneming.nl staat slechts één waarneming, uit Zuid-Limburg. 

o De glanskever Epuraea imperialis, een oorspronkelijk uit Australië afkomstige soort die in 
2019 voor het eerst uit Nederland gemeld werd6, en waarschijnlijk leeft van rot fruit. Dit 
diertje werd door Jan Wieringa samen met de bewoner gevonden op Parelstraat 23. Een 
andere recente immigrant was de grote laurierkerskever Otiorhynchus apenninus, een 
verwant van de taxuskever. O. apenninus is afkomstig uit Zuid- en Midden-Europa en is, 
mogelijk geholpen door klimaatverandering en misschien ook de tuinplanten die hij graag 
eet (zoals laurierkers, Prunus laurocerasus), bezig met een snelle noordwaartse uitbreiding. 
In Nederland werd hij voor het eerst gemeld7 in 2003 en is momenteel verspreid door het 
gehele land aanwezig, met name in tuinen. Wij vonden hem op vier adressen. 

o Twee slakkensoorten werden gevonden die op waarneming.nl als 'zeldzaam' te boek staan: 
Arion hortensis, de zwarte wegslak (Jacob Catslaan 91) en Lauria cylindracea, het 
genaveld tonnetje (Spieghelstraat 8 en Onafhankelijkheidsweg 68). Beide zijn echter de 
laatste jaren zich sterk aan het uitbreiden en inmiddels eigenlijk niet meer zeldzaam. Het 
genaveld tonnetje kan soms in tuinen in enorme aantallen optreden; bij een eerder Taxon 
Foundation project, aan het Spoorweghavenpad in Leiden, werd hij ook massaal gevonden. 

o Op Onafhankelijkheidsweg 68 werd de breedgeringe muggenwants, Empicoris culiciformis, 
gevonden. Deze op stofluizen jagende roofwants (die inderdaad het uiterlijk heeft van een 
mug) geldt als zeldzaam, en komt door het gehele land, vooral in menselijke omgeving 
voor. Het kan echter zijn dat hij vaak over het hoofd gezien wordt vanwege de gelijkenis 
met muggen. 
 

4b. Algemene interpretatie 

 

Omdat vanwege covid-beperkingen het niet mogelijk was om iedere tuin met dezelfde groep 
experts en dezelfde intensiteit te bemonsteren, is het niet makkelijk om uitspraken te doen over 
welke tuinen nu meer of meer biodiversiteit herbergden. Wat wel opvalt is dat er een flink aantal 
bijzondere insecten- en spinnensoorten gevonden werd, wat maar weer eens bewijst dat tuinen, 
tegen de verwachting in, ook reservoirs kunnen zijn voor zeldzame soorten cryptobiota. Daarnaast, 
niet geheel onverwacht, ook weer een ruim aanbod aan exoten en inburgerende soorten, dit 
vanwege de in het urbane warmte-eiland extra aanwezige opwarming van het klimaat (waardoor 
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zuidelijke soorten daar een goede kans krijgen), de verhoogde invoer door menselijke activiteiten 
en de aanwezigheid van (exotische) tuinplanten, waar sommige exotische ongewervelde dieren van 
afhankelijk zijn. Over het algemeen valt wel op dat de tuinen die wat 'rommeliger' waren (veel 
dood blad en dood hout, verwaarloosde hoekjes, dode takken en bladeren aan de struiken en 
bomen) een rijkere biodiversiteit vertoonden dan de wat 'netter' onderhouden tuinen (hoewel ook 
in die laatste groep bijzondere soorten gevonden werden). 

 

4c. Soortenlijsten 

 

Hieronder volgt een compleet overzicht van alle gevonden en gedetermineerde soorten. Het 
grootste deel hiervan is ingevoerd in waarneming.nl. 

 

1. Regenwormen (Annelida)    

 

2. Spinnen (Araneae)    
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3. Duizendpoten (Chilopoda)    

 

4. Kevers (Coleoptera)    

 

5. Springstaarten (Collembola)    

 

6. Oorwormen (Dermaptera)    
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7. Miljoenpoten (Diplopoda)    

 

8. Vliegen en muggen (Diptera)    

 

9. Slakken (Gastropoda)    

 

10. Wantsen en cicaden 
(Hemiptera) 
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11. Wespen, bijen en mieren 
(Hymenoptera) 

   

 

12. Pissebedden (Isopoda)    

 

13. Vlinders (Lepidoptera)    

 

14. Pseudoschorpioenen 
(Pseudoscorpiones) 

   

 

15. Stofluizen (Psocoptera)    
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6  English summary 

A community biodiversity inventory was carried out by the Taxon Foundation during four days in 
April, 2021, in eight backyards in the Morsdistrict neighbourhood of the city of Leiden (Province of 
Zuid-Holland, the Netherlands). This was the first of a series of "Expedition Backyard" programs 
aimed at showing home-owners how rich the biodiversity of their own backyard might be and how 
all gardens jointly consist of a varied, mosaic habitat that, in terms of biodiversity of insects and 
other invertebrates, may rival equal-sized nature reserves. Six experts, a volunteer, and members 
of all eight households studied various groups of invertebrates in the field and makeshift labs. A 
total of 139 species was identified from materials collected with a range of collecting techniques 
(baited and unbaited soil traps, litter sieving, vacuum sampler, sweepnetting, etc.). Several rare 
species were recorded, including one species of Coleoptera (Acrotona oxypodoides) not previously 
recorded for the Netherlands, and several scarce species that are rarely seen. All specimens were 
preserved as permanent vouchers, shared with the households as mini natural history collections, 
and most of the data were recorded in the citizen science platform waarneming.nl (of Observation 
International). 
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7  Dankzegging 

Deze inventarisatie zou niet mogelijk geweest zijn zonder de steun van een groot aantal personen 
en instanties. Ten eerste de lokale organisator Antje Jordan, die het grootste deel van de 
deelnemers heeft gevonden. Verder Taxon Foundation vrijwilliger Bart Albers die eveneens zijn tuin 
in het Morsdistrict ter beschikking stelde. Taxon Foundation vrijwilliger Marianne Pinckaert 
verzorgde de logistiek, de maaltijden, diverse hand- en spandiensten en zorgde voor een altijd 
opgewerkte sfeer. En verder natuurlijk dank aan alle deelnemers die ons in hun tuinen en huizen 
welkom heetten en ons voorzagen van koffie, thee en ander lekkers. Het veldwerk werd uitgevoerd 
door Aglaia Bouma, Jan Wieringa, Steven IJland, Jeremy Miller en Menno Schilthuizen, die tevens 
de determinaties verzorgden. Het onderzoek werd deels gefinancierd middels een subsidie van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, deels met eigen middelen van de Stichting Taxon Foundation. Het 
Expeditie Achtertuin beeldmerk werd gemaakt door Kirsten Schuil (www.studioanima.nl). Het 
rapport werd geschreven door Menno Schilthuizen. 

 

 

 


