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1 Inleiding 

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 tweede Expeditie Achtertuin gepresenteerd, die werd georganiseerd in De Akkers en 

Vogelenzang, gemeente Nissewaard, van 7 t/m 11 mei 2021. 

De gewone oorworm, Forficula auricularia, leeft in veel tuinen. 
Foto: Aglaia Bouma 
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2   Terrein 

Expeditie Achtertuin is in de gemeente Nissewaard voornamelijk uitgevoerd in de wijk de Akkers. 

Van de 9 onderzochte tuinen zijn er 6 gelegen in de Akkers, 2 in de wijk Vogelenzang en 1 in 

Maaswijk. De Akkers was ook het door de gemeente gekozen gebied en omdat er een aantal 

bewoners uit Vogelenzang en Maaswijk zich enthousiast aangemeld hadden, zijn deze 3 tuinen ook 

meegenomen in de expeditie.  

De Akkers in Spijkenisse in gemeente Nissewaard 

De stad Spijkenisse die als kleine dorpskern begon, kende in de jaren 1980 een stormachtige groei, 

door de groeikern status. In een recordtempo werden wijken gebouwd, waar voor gezinnen met 

kinderen een passende woonomgeving gevonden werd. In deze periode kwam verreweg het 

grootste deel van de bewoners te wonen in de wijken De Akkers, Vriesland, Vogelenzang 

(zogenoemde Spijkenisse Zuidwest) en de Hoek. Het hoge bouwtempo, het grote aantal woningen 

per hectare en het ontbreken van hoogbouw hebben bijgedragen tot een eenvormige uitstraling 

van deze groeikernwijken. 

(Op 1 januari 2015 zijn de voormalige gemeenten Spijkenisse en Bernisse samengevoegd tot de 

nieuwe gemeente Nissewaard. De fusie brengt voor beide gemeenten twee werelden mooi bij 

elkaar: de rustieke sfeer van het dorp en het natuurlijke landschap gecombineerd met het 

voorzieningenniveau van een stad). 

Helaas kent de groeispurt van Spijkenisse niet alleen positieve kanten. Het werd merkbaar dat het 

in sommige delen van Spijkenisse minder goed ging/gaat. Met name de van oudsher 

gezinsvriendelijke jaren-tachtig-wijken worden steeds vaker geconfronteerd met de ‘harde randjes’ 

van de stad. De leefbaarheid in de bloemkoolwijken staat in heel Nederland onder druk. Dit zorgt 

ervoor dat wijken als De Hoek, De Akkers, Vriesland en Vogelenzang minder populair zijn en de 

mensen die het kunnen, vertrekken vaak en maken plaats voor minder kansrijken.  

In 2013 hebben de gemeente en de corporaties de handen ineengeslagen om zich in te zetten op 

het vitaal houden van de groeikernwijken en om te voorkomen dat deze wijken zouden uitgroeien 

tot probleemwijken. Deze nauwe samenwerking heeft voor het gebied Zuidwest geleid tot het 

WOP (Wijkontwikkelingsplan). Ook de sociale partners en betrokken bewoners hebben een 

belangrijke bijdrage geleverd. Het was een eerste stap om de leefbaarheid in het gebied te gaan 

versterken. Op basis van het WOP is er jaarlijks een Wijkuitvoeringsplan (WUP) opgesteld. Eind 

2019 is het WUP officieel afgerond als einde van de looptijd van het WOP. 

Verschillende mooie initiatieven en projecten zijn via het WUP tot stand gekomen. Een mooi divers 

netwerk van bewoners, sociale organisaties en vrijwillige organisaties is inmiddels goed actief in 

Zuidwest. Ook op het gebied van natuur en groen zijn mooie resultaten geboekt zoals de Buurttuin 
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‘de Vlinderkreek’. En ook bij de basisscholen is in de periode 2018 – 2020 gewerkt aan de 

ontwikkeling van groene schoolpleinen. 

Al deze ontwikkelingen samen zijn de aanleiding geweest om voor Expeditie Achtertuin deze wijk te 

kiezen.  

Aantal inwoners (2018): 

- Akkers: 8.867 

- Vogelenzang:  7.804 

- Maaswijk: 5.817 

Verhouding koop- en huurwoningen: 

- Akkers: 44% koop en 56 % huur 

- Vogelenzang: 59 % en 41 % huur 

- Maaswijk: 79% koop en 21 % huur 

 

Onderstaand schema is voor heel Zuidwest; hier zit Maaswijk niet bij inbegrepen.  
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Tijdens Expeditie Achtertuin – Nissewaard werden negen adressen verspreid over de genoemde 

drie wijken geïnventariseerd: Bieslookdonk 28, Voordeplantsoen 61, Foeliedonk 6, Walstroodonk 4, 

Voordeplantsoen 9, Ouverturelaan 117, Mandolinestraat 11, Marie van Zeggelenstraat 17 en 

Houtskoolkreek 51.  

 

De aard van de tuinen was als volgt: 

Bieslookdonk 28 80 m2, tegelpad, geen gras, border, vijvertje. 

Voordeplantsoen 61 Formaat ca. 5 × 8 m. Klein terras, gazon en meerdere borders met 
beplanting. 

Foeliedonk 6 Gedeeltelijk betegeld en groen 50 /50. 

Walstroodonk 4 90 m2, tegelpad met gras en twee zijden beplanting. 

Voordeplantsoen 9 Stuk betegeld van woning naar uitgang bij schutting + terras, rest is 
onverhard (planten en weerszijden en gras achterin). 

Ouverturelaan 117 Tegels en borders. 

Mandolinestraat 11 Tegels, borders en plantenbakken. 

Marie van 
Zeggelenstraat 17 

L-vorm. Deel getegeld, vlonder aan het water, stuk kunstgras en diverse 
bakken/stukken met planten. Twee bomen op het kunstgras. 

Houtskoolkreek 51 Planten, 10 x 5 m. 
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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 te zijn, was dit vanwege de in mei geldende strenge 

corona-maatregelen niet mogelijk. Per tuin konden er daarom per dag maar twee experts samen 

met de bewoners aan het werk zijn. Dit beperkte de intensiteit waarmee de inventarisaties konden 

worden uitgevoerd. Niettemin lukte het om in de meeste tuinen een hoge diversiteit aan 

organismen waar te nemen, dankzij de volgende verzameltechnieken die in meerdere tuinen 

konden worden toegepast: 
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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, kevers, wantsen) 

o Zuigval (omgebouwde bladblazer om diertjes mee te vangen die in zeer lage 

vegetatie leven) 

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

o Skinnervallen (lamp 125 watt HPL om nachtvlinders mee te lokken) 

Via een schema waarbij de contactmomenten en groepsgroottes geminimaliseerd konden worden, 

vonden van 7 t/m 11 mei de inventarisaties plaats waarbij de volgende experts een rol speelden: 

o Matty Berg (pissebedden, springstaarten, duizendpoten, miljoenpoten) 

o Aglaia Bouma (kevers, wantsen, diverse wespen en kleinere insectenordes) 

o Bart van Camp (nachtvlinders) 

o Arjan Kop (vliegen, libellen) 

o Sjef van Overdijk (spinnen) 

o Menno Schilthuizen (kevers, slakken) 

o David Sies (spinnen) 

o Jan Wieringa (kevers, wantsen, sprinkhanen en krekels) 

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. 

In twee tuinen, namelijk Marie van Zeggelenstraat 17 en Houtskoolkreek 51 werden tijdens één 

nacht lichtvallen geplaatst. Bovendien werd een tijdelijke lichtval geplaatst op de avond van 9 mei 

in Park Vogelenzang om te bekijken welke nachtvlinders zich in de buurt bevonden. 

De volkstuin aan de Dragondonk was de experts ter beschikking gesteld om de lunch te nuttigen en 

ook daar werden interessante soorten gevonden voor de onderzochte wijken.  

Tenslotte werd, behalve het dagprogramma, eveneens een online avondprogramma verzorgd, dat 

goed door de deelnemers en de experts bezocht werd. Hierbij gaven twee experts lezingen over 

insecten (Aglaia Bouma) en de evolutionaire aanpassing van stadsflora en -fauna (Menno 

Schilthuizen). 
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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. 

 

 

 

  

Voor veel van de determinaties was nauwkeurig 

microscopisch onderzoek nodig, zoals van deze loopkever, 

Acupalpus exiguus. Foto: Aglaia Bouma 
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4  Resultaten 

In totaal werden 355 soorten geregistreerd. Hiervan was ruim ¼ plant, waarbij de tuinplanten niet 

meegeteld werden: 92 soorten. Van de dieren behoorden op een drietal bijvangsten na alle 

soorten tot de ongewervelden. Die 260 ongewervelden bestonden voornamelijk uit de volgende 

groepen: kevers, wantsen, springstaarten, slakken, spinnen, pissebedden, duizendpoten en 

miljoenpoten. Het aantal soorten dat per tuin werd geregistreerd liep uiteen van 15 (Foliedonk 6) 

tot 88 (Ouverturelaan 117). Echter, vanwege het feit dat de meeste tuinen op een andere manier 

werden geïnventariseerd en de weersomstandigheden zeer variabel waren kan aan deze 

vergelijking weinig betekenis worden gehecht. Wat ook belangrijk is om nogmaals te benadrukken 

is dat de grotere organismen (vlinders, vogels, paddenstoelen) bij onze inventarisaties grotendeels 

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 ingegaan op het werken met lichtvallen voor nachtvlinders en wordt een kort 

overzicht van de meest opmerkelijke vondsten gegeven. 

 

4a. Nachtvlinderinventarisatie met Skinnervallen 

 

De nachtvlinderinventarisatie met Skinnervallen (lamp: 125 watt HPL) was geen groot succes. In 

onze regio's zaten we begin mei in een 'mottendip', waarbij de vliegperiode van de 

voorjaarsmotten voorbij is, en de zomersoorten nog niet vliegen. Verder hadden we sowieso al een 

bijzonder mager nachtvlinder-voorjaar, met hele lage nachtminima. Het is dus niet zo dat 

Spijkenisse niet goed zou scoren op gebied van nachtvlinders. Alleen zaten de condities niet goed. 

En wellicht de belangrijkste reden voor de magere oogst: in de late avond en nacht trok een zwaar 

onweer over Spijkenisse, met ook daarna onstabiel weer, wat maakt dat motten toch even wat 

langer blijven schuilen. Nachtvlinders zijn bijzonder energie-efficiënt. Nachtelijke voedselbronnen 

zijn schaars, zeker in het voorjaar, en als de condities ook al niet meezitten wachten ze liever op 

betere omstandigheden. 

Er bestaan 2400 soorten nachtvlinders in Nederland. De meeste soorten zijn erg mobiel - onder de 

juiste omstandigheden dus. Daarom kan je ook tientallen, vaak honderden soorten aantreffen in de 

tuin en in de stad. De vele soorten hebben ook allemaal hun eigen plekje in de natuur, hun eigen 

voedselplanten, vliegperiode, voortplantingscyclus. Dat maakt ze leuk om te monitoren in de tuin: 

er vliegt aan elke achterdeur, op elk ogenblik van het jaar wel wat.  
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Hoe kan je ze lokken? Met licht, liefst een lamp met veel 

UV. Het eenvoudigst en goedkoopst is de Sylvania MLX 

Blacklight 20 watt. Die past in een gewone fitting, en trekt 

veel nachtvlinders aan zonder de hele buurt te verlichten. 

In het voor- en najaar kan je een stroopje smeren van 

wijn en suiker, dat eveneens vlinders aantrekt. 

Hoe help je nachtvlinders? Door in je tuin wat wilde 

hoekjes te laten met bv. brandnetel en wat wilde planten 

('onkruid'). Zowat elke wilde plant heeft wel een 

bijhorende rups. Ook kan je nachtbloeiende planten 

aanplanten, zoals wilde kamperfoelie of teunisbloem. 

Planten als lavendel, vlinderstruik en wilde marjolein zijn 

prima nectarleveranciers voor veel insecten. Als je de 

plaats hebt: plant een inheemse boom! En gebruik geen 

chemicaliën voor bestrijden van onkruid of plaaginsecten. 

 

4b. Meest opmerkelijke vondsten 

 

• Tijdens Expeditie Achtertuin – Nissewaard was het van tijd tot tijd 

regenachtig, maar dat verklaart niet de vondst van enkele kevers 

die gebonden zijn aan grindoevers of andere vochtige plaatsen.  

Nieuw voor Zuid-Holland is de zeldzame kortschildkever 

Carpelimus punctatellus, die alleen bekend is van een vondst in 

Limburg, in 19682. Volgens de literatuur is het een soort van 

steengroeven, zandgroeven en zonovergoten grind en 

grindbanken3. Aan de Mandolinestraat 11 werd deze kleine kever 

gevonden met behulp van de zuigval, waarmee lage vegetatie en 

voegen tussen tegels bemonsterd kunnen worden.  

• In twee tuinen, t.w. Mandolinestraat 11 en Houtskoolkreek 51 

werd eveneens met behulp van de zuigval het zwart knotje, 

Elaphropus parvulus, aangetroffen: een uiterst kleine loopkever 

die zich ophoudt tussen grind. De soort is van oorsprong een 

bewoner van grind langs rivieroevers, maar voelt zich blijkbaar 

ook thuis in voegen van straattegels, zandige plekken langs 

klinkerwegen, terrassen en parkeerplaatsen4.  
• Niet op bladeren, maar in de bodem aan Voordeplantsoen 61 werd de bladluis Forda cf. 

formicaria gevonden. De soort leeft ondergronds aan graswortels in het nest van Lasius 

niger (wegmier). Determinatie (met hulp van Aniek Ivens) is onzeker: het zou ook F. 

marginata kunnen zijn. Die is zonder verder microscopisch onderzoek niet van F. formicaria 

te onderscheiden. (Hoewel F. marginata op het soortenregister en waarneming.nl niet van 

Nederland gemeld wordt, komt hij hier volgens Aniek Ivens wel voor.)  In het Middellandse-

Hagedoornvlinder, Opisthograptis 

luteolata. Zeer algemene, makkelijk te 

herkennen soort. Vliegt vroeg in de 

schemering. Foto: Bart van Camp 

Carpelimus punctatellus 

Foto: Aglaia Bouma 
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Zeegebied doet de soort aan gastheerwisseling: 's zomers vormt hij gallen op Pistacia, 's 

winters aan graswortels. 

• Door bomen en struiken af te kloppen, werden grote aantallen gevonden van de algemene 

groene schildwants, Palomena prasina. Een soort die daar erg op lijkt, want eveneens groot 

en groen, bevond zich daartussen: de zuidelijke groene schildwants, Nezara viridula. Deze 

exoot geldt als zeldzaam, en breidt zich de afgelopen jaren succesvol uit in Nederland. 

• Veel insecten en spinnen lijken op het eerste gezicht sterk op een mier, maar zijn dat niet. 

Zo ook veel tangwespen (Dryinidae), waaronder de zeldzame soort Dryinus collaris, die 

werd aangetroffen in de klimop aan Voordeplantsoen 61. Veel vrouwelijke tangwespen 

hebben bizar gevormde voorpoten, waarvan een van de klauwtjes is uitgegroeid tot een 

langwerpig orgaantje. Datzelfde geldt voor het laatste tarslid (voetdeeltje). Deze twee 

onderdelen zijn voorzien van een rij tanden of knotsjes en scharnieren ten opzichte van 

elkaar, waardoor ze samen een soort tang vormen. Dit is waarmee een vrouwelijke 

tangwesp cicaden weet te grijpen, want dat is waarop ze parasiteren. Dryinus collaris 

parasiteert op de kevercicade Issus coleoptratus. 

• In de lichtval aan de Houtskoolkreek werd een hommelnestmot, Aphomia sociella, 

gevonden. Dit is geen zeldzame soort, maar wel bijzonder, omdat het een van de weinige 

motten is met seksueel dimorfisme: mannetje en vrouwtje zien er anders uit. Rupsen leven 

in hommelnesten, en voeden zich met afval, later ook was, larven of zelfs hout (indien ze 

leven in bijenkasten). 

• Indien de determinatie correct is, werd er een springstaart gevonden aan Voordeplatsoen 9 

die geheel nieuw is voor Nederland: Folsomia cf. stella. In elk geval nieuw voor Zuid-

Holland was een andere springstaart, Sinella tenebricosa, die aangetroffen werd aan 

Ouverturelaan 117. 

• Aan Voordeplantsoen 9 werd slaapkamergeluk, Soleirolia 

soleirolii, gevonden, een plant die nog niet zo lang 

onderdeel is van de officiële Nederlandse flora. De soort 

komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied en is 

recent in Nederland ingeburgerd. Dit kleine plantje gedijt 

op natte, beschaduwde stenige plaatsen in stedelijk 

gebied.6  

 

 

4c. Algemene interpretatie 

 

Omdat het vanwege covid-beperkingen 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 minder 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 

was er, niet geheel onverwacht, ook weer een ruim aanbod aan exoten en inburgerende soorten, 

Soleirolia soleirolii  

Foto: Jan Wieringa 
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dit vanwege de in het urbane warmte-eiland aanwezige extra opwarming van het klimaat 

(waardoor 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. Verder 

opvallend was dat meer ongewervelden gevonden werden bij een rijk, gevarieerd aanbod 

inheemse planten. 

 

4d. Soortenlijsten 

 

Hieronder volgt een compleet overzicht van alle gevonden en gedetermineerde soorten. Het 

grootste deel hiervan is ingevoerd in waarneming.nl. Om ruimte te besparen hebben de 

verschillende adressen de volgende code gekregen: 

Bieslookdonk 28:  Bd28 

Voordeplantsoen 61:  Vp61 

Foeliedonk 6:  Fd6 

Walstroodonk 4:  Wd4 

Voordeplantsoen 9: Vp9 

Ouverturelaan 117: Ol117 

Mandolinestraat 11: Ms11 

M v Zeggelenstraat 17: MZ17 

Houtskoolkreek 51: Hk51 

MoestuinDragondonk: MD 

 

  

 

1. Regenwormen (Annelida) 

 

 

 2. Hooiwagens (Opiliones)  

 

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9

OL11

7

Ms1

1 MZ17 Hk51 MD

Lumbricidae Allolobophora chlorotica x

Lumbricidae Aporrectodea caliginosa x

Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9

OL11

7

Ms1

1 MZ17 Hk51 MD

Cf. Odiellus spinosus x x

Eiercocon van een spinneneter 

Ero sp. Foto: David Sies 
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 3. Spinnen (Araneae) 

 

 

 4. Duizendpoten (Chilopoda) 

 

 

 

 

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

Agelenidae Eratigena atrica x

Agelenidae Textrix denticulata gewone staartspin x

Amaurobiidae Amaurobius fenestralis huiskaardespin

Amaurobiidae Amaurobius similis x x

Amaurobiidae Amaurobius sp. x

Araneidae Zygiella x-notata venstersectorspin x x x x

Araneidae Larinioides cf sclopetarius brugspin x

Araneidae Nuctenea umbratica platte wielwebspin x

Clubionidae Clubiona terrestris x x

Clubionidae Clubiona comta x x

Clubionidae Clubiona sp. x x x x

Cybaeidae Argyroneta aquatica waterspin

Dictynidae Lathys humilis dennenkaardertje x

Gnaphosidae cf Trachyzelotes pedestris x

Lycosidae Pardosa sp. x x x

Lycosidae Pardosa amentata x x

Linyphiidae Diplocephalus cristatus Gewoon Dubbelkopje x x

Linyphiidae Erigone dentipalpis Aeronautje x x

Linyphiidae Microneta viaria x

Linyphiidae Oedothorax fuscus Gewone Velddwergspin x

Linyphiidae Tenuiphantes tenuis Bodemwevertje x x

Mimetidae Ero sp. x x

Mimetidae Ero cf aphana Vierspitsspinneneter x

Philodromidae Philodromus dispar x x

Philodromidae Philodromus albidus x

Philodromidae Philodromus cf. rufus bonte (of bleke) renspin x x

Philodromidae Philodromus sp. x x x

Salticidae Macaroeris nidicolens ovale dennenspringer x x

Salticidae Marpissa muscosa schorsmarpissa x x x

Salticidae Salticus scenicus x

Segestriidae Segestria bavarica muurzesoog x x

Tetragnathidae Metellina mengei zomerwielwebspin x

Tetragnathidae Tetragnatha montana schaduwstrekspin x

Tetragnathidae Tetragnatha sp. x x x

Theridiidae Anelosimus vittatus x

Theridiidae

Parasteatoda cf 

tepidariorum x

Theridiidae Steatoda grossa grote Steatoda x x

Theridiidae Steatoda bipunctata koffieboonspin

Thomisidae Ozyptila praticola x

Thomisidae Xysticus sp x

Thomisidae Xysticus cristatus x x

Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9

OL11

7

Ms1

1 MZ17 Hk51 MD

Cryptops hortensis x x

Geophilus flavus x

Haplophilus subterraneus leuk voor een tuin x

Lithobius forficatus x

Lithobius melanops x

Lithobius microps x x x x
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 5. Miljoenpoten (Diplopoda) 

 

 

 6. Pissebedden (Isopoda)  

 

 

 7. Tweestaarten (Diplura)  

 

  

Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9

OL11

7

Ms1

1 MZ17 Hk51 MD

Blaniulus guttulatus x x

Brachyiulus pusillus

gebonden aan 

oevers x x

Choneiulus palmatus x

Cylindroiulus brittanicus x x x

Cylindroiulus 

caeruleocinctus x x x x

Cylindroiulus punctatus x

Cylindroiulus vulnerarius

soort van 

composthopen x

Polydesmus inconstans leuk voor een tuin x x

Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9

OL11

7

Ms1

1 MZ17 Hk51 MD

Armadillidium vulgare

Gewone 

oprolpissebed x x x x x

Haplophthalmus danicus

leuk voor een tuin, 

gebonden aan 

oevers x

Metatrichoniscoides 

leydiggi leuk voor een tuin x

Onsicus asellus x x x

Philsocia muscorum x

Platyarthrus 

hoffmannseggii mierenpissebed x

Porcellio scaber Ruwe pissebed x x x x x x x

Trichoniscoides albidus leuk voor een tuin x

Trichoniscoides sarsi leuk voor een tuin x

Trichoniscus pusillus x

Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9

OL11

7

Ms1

1 MZ17 Hk51 MD

Campodea lubbocki x x

Diplura sp. x
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 8. Springstaarten (Collembola)  

 

 

 9. Kevers (Coleoptera)  

 

Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9

OL11

7

Ms1

1 MZ17 Hk51 MD

Cyphoderus albinus mierenspringstaart x x x

Desoria tigrina
zeldzaam in 

Nederland x

Deuterosminthurus 

bicinctus x

Entomobrya multifasciata
x x

Entomobrya nivalis x

Folsomia candida x

Folsomia cf stella

indien juist nieuw 

voor Nederland x

Folsomia quadrioculata
x

Heteromurus major x

Isotoma viridis x

Isotomurus maculatus x x x x x

Orchesella cincta x x x

Orchesella villosa x x x

Parisotoma notabilis x

Proisotoma minuta x

Pseudosinella alba x

Sinella tenebricosa
nieuw voor Zuid-

Holland x

Sminthurinus aureus x

Sminthurinus elegans x

Tomocerus minor x

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9

OL11

7

Ms1

1 MZ17 Hk51 MD

Attelabidae Neocoenorrhinus pauxillus Appelbladsteker x

Brentidae Aspidapion radiolus x

Brentidae Protapion trifolii x

Cantharidae 

(Weekschildkevers) Cantharis decipiens

Park Vogelenzang, 

op licht

Carabidae (Loopkevers) Acupalpus exiguus kleibontloper vrij zeldzaam x x

Carabidae (Loopkevers) Amara aenea

Bronskleurige 

glansloopkever x x

Carabidae (Loopkevers) Amara communis Kameelloopkever x

Carabidae (Loopkevers) Amara plebeja

gewone 

drietandglimmer

in het westen van 

het land niet 

algemeen x

Carabidae (Loopkevers) Amara similata Akkerglimmer x

Carabidae (Loopkevers) Anisodactylus binotatus Gewone roodkruin x

Carabidae (Loopkevers) Anthracus consputus Oeverbontloper

Park Vogelenzang, 

op licht

Carabidae (Loopkevers) Asaphidion curtum x x x

Carabidae (Loopkevers) Asaphidion flavipes x x

Carabidae (Loopkevers) Bembidion lampros x x

Carabidae (Loopkevers) Bembidion tetracolum x

Carabidae (Loopkevers) Clivina collaris akkergraver x
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Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9

OL11

7

Ms1

1 MZ17 Hk51 MD

Carabidae (Loopkevers) Elaphropus parvulus Zwart knotje x x

Carabidae (Loopkevers) Harpalus affinis Behaarde kruiper x x

Carabidae (Loopkevers) Notiophilus rufipes Bosspiegelloopkever x x

Carabidae (Loopkevers) Stenolophus teutonus

Tweekleurige 

glansloper x

Cerambycidae 

(Boktorren) Grammoptera ruficornis

Gewone 

bloesemboktor x

Chrysomelidae 

(Bladhaantjes) Agelastica alni Elzenhaantje

Ook in Park 

Vogelenzang x

Chrysomelidae 

(Bladhaantjes) Cassida rubiginosa

Groene 

distelschildpadtor x

Chrysomelidae 

(Bladhaantjes) Chaetocnema concinna x

Chrysomelidae 

(Bladhaantjes) Chaetocnema sp. x

Chrysomelidae 

(Bladhaantjes) Chrysolina americana Rozemarijngoudhaan op lavendula x x x x

Chrysomelidae 

(Bladhaantjes) Lilioceris lilii Leliehaantje x

Chrysomelidae 

(Bladhaantjes) Longitarsus anchusae Smeerwortelaardvlo

op Symphytum 

asperum x

Chrysomelidae 

(Bladhaantjes) Phyllotreta undulata x

Coccinellidae 

(Lieveheersbeestjes) Adalia bipunctata Tweestippelig lieveheersbeestje x x x x x

Coccinellidae 

(Lieveheersbeestjes)

Anisosticta 

novemdecimpunctata

Negentienstippelig 

lieveheersbeestje x x

Coccinellidae 

(Lieveheersbeestjes) Coccidula rufa

Ongevlekt 

rietkapoentje x

Coccinellidae 

(Lieveheersbeestjes) Coccidula scutellata  Gevlekt rietkapoentje x

Coccinellidae 

(Lieveheersbeestjes) Coccinella septempunctata zevenstippelig lieveheersbeestje x x x x x x x

Coccinellidae 

(Lieveheersbeestjes) Coccinella undecimpunctataElfstippelig lieveheersbeestje x

Coccinellidae 

(Lieveheersbeestjes) Exochomus quadripustulatusviervleklieveheersbeestje x x

Coccinellidae 

(Lieveheersbeestjes) Harmonia axyridis

Aziatisch 

lieveheersbeestje x x

Coccinellidae 

(Lieveheersbeestjes) Nephus quadrimaculatus viervlekkapoentje x x

Coccinellidae 

(Lieveheersbeestjes)

Propylea 

quatuordecimpunctata

Schaakbordlieveheers

beestje x x x x

Coccinellidae 

(Lieveheersbeestjes) Rhyzobius chrysomeloides

struweelnepkapoentj

e x x x

Coccinellidae 

(Lieveheersbeestjes) Rhyzobius litura

Graslandnepkapoentj

e x

Coccinellidae 

(Lieveheersbeestjes) Scymnus interruptus Driehoekkapoentje

Recent pas weer 

terug in Nederland 

en snel uitbreidend x

Coccinellidae 

(Lieveheersbeestjes) Scymnus rubromaculatus Roodkopkapoentje x x
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Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9

OL11

7

Ms1

1 MZ17 Hk51

Curculionidae 

(Snuitkevers)

Ceutorhynchus 

pallidactylus Stengelboorsnuitkever x

Curculionidae 

(Snuitkevers) Dorytomus edoughensis

Park Vogelenzang, 

op licht

Curculionidae 

(Snuitkevers) Otiorhynchus apenninus exoot x

Curculionidae 

(Snuitkevers) Otiorhynchus crataegi exoot x x

Curculionidae 

(Snuitkevers) Otiorhynchus dieckmanni exoot x

Curculionidae 

(Snuitkevers) Otiorhynchus ovatus Kleine lapsnuitkever x

Curculionidae 

(Snuitkevers) Otiorhynchus porcatus x

Curculionidae 

(Snuitkevers) Otiorhynchus sulcatus Gegroefde lapsnuittor

wordt ook 

taxuskever 

genoemd x

Curculionidae 

(Snuitkevers) Sciaphilus asperatus x

Curculionidae 

(Snuitkevers) Tychius picirostris x

Dermestidae 

(Spekkevers) Anthrenus verbasci x x x

Dryopidae (Beekkevers) Dryops ernesti x

Dytiscidae 

(Waterroofkevers) Agabus bipustulatus Gewone snelzwemmer "onder bloempot" x

Elateridae (Kniptorren) Ampedus pomorum

Hydrophilidae Cercyon lateralis

Park Vogelenzang, 

op licht

Hydrophilidae Coelostoma orbiculare x

Hydrophilidae Hydrophilus piceus

grote spinnende 

watertor op licht x

Hydrophilidae Laccobius bipunctatus x

Latridiidae Cartodere bifasciata x x

Latridiidae Cortinicara gibbosa x x x

Latridiidae Enicmus transversus x

Latridiidae

Melanophthalma 

distinguenda x

Leiodidae Sciodrepoides watsoni aasval x

Melyridae 

(Bloemweekschilden) Anthocomus fasciatus

Dubbelgevlekte 

bastaardweekschildke

ver x

Melyridae 

(Bloemweekschilden) Dasytes aeratus

Park Vogelenzang, 

op licht x

Nitidulidae (Glanskevers) Meligethes flavimanus x

Phalacridae 

(Streepglanskevers) Olibrus aeneus Kamillekever x

Phalacridae 

(Streepglanskevers) Olibrus liquidus x x

Ptiliidae 

(Haarvleugelkevers) Acrotrichis atomaria x

Ptiliidae 

(Haarvleugelkevers) Acrotrichis sitkaensis x

Scarabaeidae Valgus hemipterus x

Scirtidae 

(Moerasweekschilden) Cyphon laevipennis x

Scraptiidae 

(Geschouderde 

sparteltorren) Anaspis fasciata

Park Vogelenzang, 

op licht

Scraptiidae 

(Geschouderde 

sparteltorren) Anaspis spec. x
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 10. Oorwormen (Dermaptera)  

 

 

 11. Vliegen en muggen (Diptera)  

 

 

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9

OL11

7

Ms1

1 MZ17 Hk51 MD

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Acrotona fungi x x x x x

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Amischa decipiens x

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Amischa nigrofusca x

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Anotylus inustus x

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Anotylus rugosus

Kartelhalskortschildke

ver x x

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Atheta laticollis

Park Vogelenzang, 

op licht

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Carpelimus corticinus x

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Carpelimus punctatellus

Zeldzaam; nieuw 

voor Zuid-Holland x

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Cypha longicornis x

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Omalium caesum x x x

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Omalium rivulare

Park Vogelenzang, 

op licht

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Oxytelus laqueatus

Park Vogelenzang, 

op licht

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Proteinus ovalis x

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Rabigus pullus

zeldzaam, slechts 5 

wn op 

waarneming.nl. De 

soort is ook tamelijk 

algemeen op het 

Groene Strand bij 

Oostvoorne x

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Rugilus rufipes

Steelhalskortschildkev

er x

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Tachyporus dispar x x

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Tachyporus hypnorum x

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Tachyporus nitidulus x

Staphylinidae 

(Kortschildkevers) Xantholinus linearis x x

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

Forficulidae (Oorwormen) Forficula auricularia Gewone oorworm x x x

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

Scathophagidae 

(Strontvliegen) Scathophaga stercoraria Strontvlieg x

Syrphidae (Zweefvliegen) Helophilus pendulus Gewone pendelvlieg x

Syrphidae (Zweefvliegen) Epistrophe eligans Enkele-bandzweefvlieg x

Syrphidae (Zweefvliegen) Epistrophe nitidicollis zwarthaarbandzweefvlieg x

Tephritidae (Boorvliegen) Tephritidae indet. Boorvlieg onbekend Park Vogelenzang

Chironomidae Chironomidae indet. Dansmug onbekend Park Vogelenzang
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12. Snavelinsecten: wantsen, cicaden, bladluizen etc. (Hemiptera)  

 

 

 13. Wespen, bijen en mieren (Hymenoptera)  

 

 

 

 

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

Acanthosomatidae 

(Kielwantsen)

Acanthosoma 

haemorrhoidale Meidoornkielwants

Park Vogelenzang, 

op licht

Anthocoridae 

(Bloemwantsen) Orius majusculus x x x

Aphididae Forda cf. formicaria x

Cicadellidae 

(Dwergcicaden)
indet.

x

Coreidae (Randwantsen)

Gonocerus 

acuteangulatus Smalle randwants x x

Gerridae 

(Schaatsenrijders) Gerris argentatus Zilveren schaatsenrijder x

Gerridae 

(Schaatsenrijders) Gerris lacustris Poelschaatsenrijder x

Hydrometridae 

(Vijverlopers) Hydrometra stagnorum Gewone vijverloper x

Issidae (Kevercicaden) Issus coleoptratus x x

Lygaeidae 

(Bodemwantsen) Beosus maritimus x

Lygaeidae 

(Bodemwantsen) Heterogaster urticae x

Lygaeidae 

(Bodemwantsen) Ischnodemus sabuleti slanklijfsapwants x

Lygaeidae 

(Bodemwantsen) Kleidocerys resedae Berkensmalsnuit x x x

Lygaeidae 

(Bodemwantsen) Scolopostethus affinis Kortvleugelige zaagpoot x x x

Lygaeidae 

(Bodemwantsen) Scolopostethus decoratus Kleurrijke zaagpoot x

Miridae (Blindwantsen) Deraeocoris lutescens Loofboomhalsbandwants x x x

Miridae (Blindwantsen) Macrolophus pygmaeus bosandoornblindwants x

Miridae (Blindwantsen) Stenodema calcarata Tweedoornsmallijf x

Nabidae (Sikkelwantsen) Himacerus mirmicoides Miersikkelwants x x x x

Pentatomidae 

(Schildwantsen) Palomena prasina Groene schildwants x x x x x

Pentatomidae 

(Schildwantsen) Nezara viridula

Zuidelijke groene 

schildwants zeldzaam x

Rhopalidae 

(Glasvleugelwantsen) Rhopalus subrufus

Geblokte 

glasvleugelwants x

Tingidae (Netwantsen) Dictyla humuli Smeerwortelnetwants x

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

Dryinidae (tangwespen) Dryinus collaris

Parasiteert op Issus 

coleoptratus x

Formicidae Lasius niger wegmier x x

Formicidae Ponera coarctata

zeldzaam in 

Nederland x

Apidae Anthophora plumipes Gewone sachembij x

Apidae Bombus pascuorum Akkerhommel x x x

Apidae Nomada sheppardana Geeltipje x

Megachilidae Osmia spec.

Metselbij onbekend 

(Osmia) x

Ichneumonidae Ophion obscuratus

Park Vogelenzang, 

op licht
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 14. Vlinders (Lepidoptera)  

 

 

 15. Schorpioenvliegen  (Mecoptera)  

 

 

 16. Grootvleugeligen (Megaloptera)  

 

 

17. Netvleugeligen (Neuroptera)  

 

 

 

 

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

Erebidae (spinneruilen) Hypena proboscidalis bruine snuituil Op licht x

Erebidae (spinneruilen) Spilosoma lubricipeda witte tijger

Park Vogelenzang, 

op licht

Nymphalidae (aurelia's) Vanessa atalanta Atalanta x

Geometridae (spanners) Eupithecia abbreviata Voorjaarsdwergspanner

Park Vogelenzang, 

op licht

Geometridae (spanners) Idaea seriata Paardenbloemspanner x

Geometridae (spanners) Opisthograptis luteolata Hagedoornvlinder

Park Vogelenzang, 

op licht

Geometridae (spanners) Peribatodes secundaria Geveerde spikkelspanner x

Momphidae 

(wilgenroosjesmotten) Mompha epilobiella

gewone 

wilgenroosjesmot Op licht x

Noctuidae (uilen) Lacanobia oleracea groente-uil

Op licht. zeer 

algemene huis-tuin-

en keukenmot x

Noctuidae (uilen) Phlogophora meticulosa Agaatvlinder

Park Vogelenzang, 

op licht

Notodontidae 

(tandvlinders) Pterostoma palpina snuitvlinder

Park Vogelenzang, 

op licht

Oecophoridae 

(sikkelmotten) Esperia sulphurella Esperiamot Op licht x

Plutellidae (koolmotten) Plutella xylostella koolmotje

Op licht. 

Trekvlindertje, vaak 

in grote aantallen x

Pyralidae (lichtmotten) Aphomia sociella Hommelnestmot x

Tortricidae (bladrollers) Epinotia immundana Elzenoogbladroller

Park Vogelenzang, 

op licht

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

Panorpidae Panorpa vulgaris gewone schorpioenvlieg x x

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

Sialidae (Slijkvliegen) Sialis lutaria Slijkvlieg x

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

Hemerobiidae (Bruine 

gaasvliegen) Hemerobius spec. x
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 18. Libellen (Odonata)  

 

 

 19. Slakken (Gastropoda) 

 

 

 20. Vissen (Pisces)  

 

 

 21. Amfibieën (Amphibia)  

 

  

 22. Zoogdieren (Mammalia)  

 

 

 

 

 

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

Coenagrionidae 

(Waterjuffers) Ischnura elegans Lantaarntje x

Coenagrionidae 

(Waterjuffers) Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer x

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

Agriolimacidae Deroceras invadens zwervende akkerslak x x x x

Arionidae Arion sp. wegslak x x x

Clausiliidae Alinda biplicata grote clausilia x

Cochlicopidae Cochlicopa lubrica glanzende agaathoren x x x x x

Cochlicopidae Cochlicopa lubricella slanke agaathoren x

Discidae Discus rotundatus boerenknoopje x x x x x

Helicidae Cepaea nemoralis zwartgerande tuinslak x x x

Helicidae Cornu aspersum segrijnslak x x x x x x x

Hygromiidae Hygromia cinctella gekielde loofslak x x x x x x

Hygromiidae Trochulus hispidus haarslak x x x x x

Lauriidae Lauria cylindracea Genaveld tonnetje x

Limacidae Lehmannia valentiana x x x x

Oxychilidae Aegopinella nitidula bruine blinkslak x

Oxychilidae Oxychilus cellarius kelder-glansslak x

Oxychilidae Oxychilus draparnaudi grote glansslak x x x

Succineidae Succinea putris barnsteenslak x x

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

Percidae (Echte baarzen) Perca fluviatilis Baars x

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

Bufonidae (Padden) Bufo bufo Gewone pad x

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

Soricidae spec. spitsmuis x
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 23. Planten (Flora)  

 

 

 

Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

Adoxaceae Sambucus nigra Gewone vlier

"spontaan 

opgekomen" x

Amaranthaceae Chenopodium album Melganzenvoet x

Apiaceae Aegopodium podagraria Zevenblad x x x

Araliaceae Hedera helix Klimop x x x

Asteraceae Achillea millefolium Duizendblad x x

Asteraceae Bellis perennis Madeliefje x

Asteraceae Crepis capillaris Klein streepzaad x

Asteraceae Erigeron canadensis Canadese fijnstraal x x x x

Asteraceae Erigeron sumatrensis Hoge fijnstraal x x

Asteraceae Eupatorium cannabinum Koninginnekruid x

Asteraceae

Jacobaea vulgaris subsp. 

vulgaris Gewoon jakobskruiskruid x x x

Asteraceae Lapsana communis Akkerkool x x

Asteraceae Senecio vulgaris Klein kruiskruid x x

Asteraceae Sonchus arvensis Akkermelkdistel x

Asteraceae Sonchus asper Gekroesde melkdistel x

Asteraceae Sonchus oleraceus Gewone melkdistel x x x x

Asteraceae Sonchus spec. Melkdistel spec. x x

Asteraceae Tussilago farfara klein hoefblad x

Asteraceae

Taraxacum officinale s.l. 

(incl. all sec.) Paardenbloem x x x x x x x x

Balsaminaceae Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien x

Betulaceae Corylus avellana Hazelaar x

Boraginaceae Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje x x x

Brassicaceae Brassica napus Koolzaad

"middenerf van 

onderen paar 

haren. bovenkant 

kaal. vermoedelijk 

opgeslagen uit 

vogelzaad" x

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris Herderstasje x x

Brassicaceae Cardamine flexuosa Bosveldkers x x x x

Brassicaceae Cardamine hirsuta Kleine veldkers x x x x x

Brassicaceae Draba verna Vroegeling x x x x

Brassicaceae Raphanus sativus Tuinradijs x

Brassicaceae Sinapis alba Witte mosterd x

Campanulaceae Campanula persicifolia Prachtklokje

"spontaan 

opgekonen" x

Campanulaceae

Campanula 

poscharskyana Kruipklokje x

Caryophyllaceae Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem x x

Caryophyllaceae Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem x x

Caryophyllaceae Polycarpon tetraphyllum Kransmuur x

Caryophyllaceae Sagina apetala Donkere vetmuur

"geen steriele 

scheuten, niet 

wortelend op 

takken, bladen 

kaal." x x x x x x

Caryophyllaceae Stellaria media Vogelmuur x x x x

Convolvulaceae Convolvulus sepium Haagwinde x

Equisetaceae Equisetum arvense Heermoes x x x

Euphorbiaceae Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk x x x

Fabaceae Trifolium pratense Rode klaver x

Fabaceae Trifolium repens Witte klaver x

Fagaceae Quercus robur Zomereik x

Geraniaceae Geranium robertianum Robertskruid x x x x

Geraniaceae Geranium pratense Beemdooievaarsbek 

determinatie 

onzeker x

Hydrangeaceae Philadelphus spec. Boerenjasmijn spec. x

Hypericaceae

Hypericum androsaemum 

(s.l.)

Mansbloed 

(+tuinvarianten) x

Lamiaceae Lamium album Witte dovenetel x

Lamiaceae Lamium purpureum Paarse dovenetel x

Lamiaceae Stachys byzantina Wollige andoorn x

Oleaceae Fraxinus excelsior Es x

Oleaceae Ligustrum vulgare Wilde liguster "twijgen behaard" x

Oleaceae Syringa vulgaris Sering x
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Familie Soort Nederlandse naam Opm. Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

Onagraceae Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje x

Onagraceae Epilobium parviflorum Viltige bastaardwederik x x x

Onagraceae Epilobium spec. Basterdwederik spec. x x x x x

Oxalidaceae Oxalis corniculata Gehoornde klaverzuring x x x x x x

Papaveraceae Chelidonium majus Stinkende gouwe x x

Papaveraceae Papaver rhoeas Grote klaproos x

Plantaginaceae Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek x x

Plantaginaceae Digitalis purpurea Vingerhoedskruid x

Plantaginaceae Plantago major Grote weegbree x

Plantaginaceae Veronica arvensis Veldereprijs x x x x x

Plantaginaceae Veronica serpyllifolia Tijmereprijs x

Poaceae Calamagrostis epigejos Duinriet x

Poaceae Dactylis glomerata Kropaar x

Poaceae Festuca rubra Rood zwenkgras x

Poaceae Holcus lanatus Gestreepte witbol x

Poaceae Hordeum murinum Kruipertje x x

Poaceae Phragmites australis Riet "harig tongetje" x

Poaceae Poa annua Straatgras x x x x x x x x

Polygonaceae Polygonum aviculare Gewoon varkensgras x

Polygonaceae Rumex crispus Krulzuring x

Primulaceae Lysimachia nummularia Penningkruid x

Ranunculaceae

Aquilegia vulgaris 

(cultivar) Tuinakelei x x x

Ranunculaceae Clematis vitalba Bosrank x x x

Ranunculaceae Ranunculus acris Scherpe boterbloem x

Ranunculaceae Ranunculus repens Kruipende boterbloem x

Rosaceae Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn x

Rosaceae Geum macrophyllum Groot nagelkruid x

Rosaceae Potentilla indica Schijnaardbei x x

Rosaceae Prunus avium Zoete kers x

Rosaceae Prunus spinosa Sleedoorn x

Rubiaceae Galium aparine Kleefkruid x

Sapindaceae Acer campestre Spaanse aak x

Sapindaceae Acer platanoides Noorse esdoorn "met melksap" x x

Sapindaceae Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn x x

Sapindaceae Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje x

Scrophulariaceae Buddleja davidii Vlinderstruik x

Taxaceae Taxus baccata Taxus x

Urticaceae Soleirolia soleirolii Slaapkamergeluk

recent ingeburgerd, 

nog relatief 

zeldzaam x

Urticaceae Urtica dioica Grote brandnetel x x

Violaceae Viola tricolor Driekleurig viooltje

"waarschijnlijk 

uitgezaaid uit 

eerdere violenbak" x

Bd28 Vp61 Fd6 Wd4 Vp9 OL117 Ms11 MZ17 Hk51 MD

355 soorten 74 79 15 73 72 88 29 81 59 16

92 planten 26 38 0 20 17 35 8 27 8 0

263 dieren 48 41 15 53 55 53 21 54 51 16

TOTAAL
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6  English summary 

A community biodiversity inventory was carried out by the Taxon Foundation during five days in 

May, 2021, in nine backyards in the neighbourhoods De Akkers, Vogelenzang and Maaswijk of the 

municipality Nissewaard (Province of Zuid-Holland, the Netherlands). This was the second 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, other invertebrates and plants, may rival equal-sized nature 

reserves. Eight experts, a volunteer, and members of all nine households studied various groups of 

invertebrates in the field and makeshift labs. A total of 355 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 and several scarce 

species that are rarely seen. All specimens were preserved as permanent vouchers, shared with the 

http://www.bestuivers.nl/publicaties/de-wespen-en-mieren-van-nederland
http://www.bestuivers.nl/publicaties/de-wespen-en-mieren-van-nederland
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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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