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1 Voorwoord 

Stichting Taxon Foundation is in 2020 opgericht. 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, 

amateurs en scholieren onder begeleiding van experts hoogwaardig biodiversiteitsonderzoek te 

helpen verrichten in binnen- en buitenland. Daarbij richt zij zich in het bijzonder op diverse groepen 

uit de zogeheten cryptobiota, waaronder insecten, spinachtigen en 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. 

Doelstelling 

De missie van de Stichting is het informeren van de samenleving op onder meer het gebied van 

biodiversiteit en taxonomie en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband 

houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. We leggen hierbij vooral de nadruk op 

wetenschappelijk hoogkwalitatief onderzoek aan de voor de leek minder toegankelijke groepen 

organismen, zogenoemde ‘cryptobiota’. De Stichting Taxon Foundation probeert hier verandering 

in te brengen door samen met burgers onderzoek te doen aan de cryptobiota van bestaande maar 

vaak bedreigde of veronachtzaamde stukjes (stads- of dorps-) groen en het publiceren van 

wetenschappelijke artikelen en boeken daarover. 

Onze ambitie 

Onze ambitie is om de reikwijdte en intensiteit van het realiseren van deze doelstellingen te doen 

toenemen, in eerste instantie met lokale en landelijke projecten in Nederland, later hopelijk ook in 

het buitenland, in samenwerking met NGO's, scholen en academische instanties. We startten in het 

oprichtingsjaar 2020 en in 2021 met een aantal projecten in Nederland waarin we samen met 

buurtbewoners, scholen, burgerwetenschappers en andere geïnteresseerden 

biodiversiteitsinventarisaties uitvoerden, vooral in stedelijke omgeving. 

Hoewel de aard, diepgang en omvang van deze projecten sterk verschillen, zijn al onze projecten 

gekenmerkt door: 

1. Nauwe hands-on samenwerking tussen internationale biodiversiteits-experts en "gewone" 

deelnemers 

2. "Extreme citizen science": we nemen de deelnemers mee in een zo groot mogelijk deel van 

het gehele wetenschappelijke traject: van concept tot en met wetenschappelijke publicatie 
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3. Het inrichten en gebruiken van een mobiel kwalitatief-hoog veldlaboratorium met goede 

microscopen, literatuur en DNA-faciliteiten, om de deelnemers kennis te laten maken met 

een zo realistisch mogelijk beeld van de natuurwetenschappelijke praktijk. 

4. Een intensieve mediacampagne 

5. Nazorg door ook na afloop van een project contact te houden met de deelnemers en hen 

te betrekken in de bekendmaking van wetenschappelijk belangrijke ontdekkingen  

Op deze manier hopen we ook borging te genereren: deelnemers bouwen dankzij ons een netwerk 

op van gelijkgestemde natuurliefhebbers (zowel professionals als amateurs), en worden 

gestimuleerd om zelf amateurwetenschapper te worden, een biologiestudie te starten, een eigen 

natuurhistorische collectie op te bouwen of een eigen langlopend onderzoeksproject te starten. 

ANBI status 

Sinds 2021 heeft Stichting Taxon Foundation de ANBI status. 

DNA-barcoding voor amateurs 

Vanaf 2023 start Taxon Foundation met de pilot ‘DNA-barcoding voor amateurs’. Om (amateur-) 

onderzoekers in staat te stellen vaker gebruik te maken van de voordelen van DNA-barcoding, 

biedt Stichting Taxon Foundation nu een DNA-barcoding service aan vanuit de eigen 

laboratoriumfaciliteiten van de stichting. 
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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 

Zondag 6 februari 2022 

Zaterdag 23 april 2022 

Zondag 28 augustus 2022 
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4  Projecten 

  

Project 

Expeditie Achtertuin 

Data 

April 2021 – September 2022 

Financiering 

Expeditie Achtertuin is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Samenvatting 

In 2021 en 2022 voerde de Stichting een door het Prins Bernhard Cultuurfonds gefinancierd project 

uit genaamd: Expeditie Achtertuin. In dit project hebben we mensen geholpen de verborgen natuur 

in hun tuinen en op hun balkons wetenschappelijk te onderzoeken. Daar 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 waarschijnlijk een 

grotere biodiversiteit dan het openbaar groen in de stad. 

Bijgestaan door experts en een mobiel laboratorium brachten bewoners in een wijk in kaart welke 

soorten in hun eigen tuinen of balkons voorkomen. Daarbij kregen ze aanbevelingen om de 

natuurwaarde verder te verbeteren. Met raamposters, een eigen natuurhistorische collectie en/of 

een eigen projectpagina op waarneming.nl worden de resultaten openbaar gemaakt.  

Eindrapportage & afronding Expeditie Achtertuin 

Vijf locaties werden gedurende het project afgerond. Daarvan zijn Leiden en Spijkenisse inmiddels 

afgesloten met een eindrapport. Met de deelnemers uit Alkmaar en Geldermalsen is 23 mei 2023 

afgesproken als slotbijeenkomst en het moment waarop het eindrapport wordt overhandigd. De 

bewoners in Wageningen gaan voorlopig akkoord met het bijhouden van de (omvangrijke) 
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resultaten via waarneming.nl. Het eindrapport over deze editie van Expeditie Achtertuin wordt 

verwacht voor de tweede helft van 2023.   
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Project 

‘Taxathon’, Landgoed Noorderheide 

Data 

14-17 juni 2022 

Financiering 

De ‘taxathon’ werd gefinancierd met de Noorderheide-Prijs die Menno Schilthuizen won voor zijn 

‘Diligentia’ lezing voor de KNAW getiteld ‘nieuwe diersoorten ontdekken met citizen science.. 

Samenvatting 

Van 14 t/m 17 juni 2022 was een groep van 12 biodiversiteitsonderzoekers te gast op Landgoed 

Noorderheide, bij Vierhouten. Hoewel de nadruk tijdens het verblijf lag bij het bewerken van 

collecties die tijdens eerdere projecten van Taxon Foundation gemaakt waren, werd door sommige 

van de deelnemers ook de insectenfauna van het Landgoed bemonsterd en met de resultaten is 

een wetenschappelijk rapport opgesteld t.b.v. het landgoed.  
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Project  

Kevers in Voorne’s Duin  

Data  

1 juni 2020 t/m 30 mei 2024  

Samenvatting  

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

Foundation een herinventarisatie 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. 

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 uit te voeren op precies dezelfde wijze (dezelfde excursiedata, 

verzameltechnieken, en bezochte deelgebieden) als in de jaren 1981 en 1982 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). Inmiddels bevindt dit project zich in het vierde en laatste jaar en is ongeveer 70% van 

de excursiedata herhaald. Ook zijn de twee workshops met plaatselijke insectenliefhebbers 

afgerond en dat heeft opgeleverd dat er zich bij de plaatselijke KNNV-afdelingn een 'kevergroepje' 

heeft geformeerd dat momenteel bezig is met het invetariseren van de keverfauna van het gebied 

De Heveringen. 
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Project  

Insect van het Jaar 

Data  

Doorlopend 

Website 

URL: https://insectvanhetjaar.org/ 

Samenwerking 

Voor de Insect van het Jaar verkiezing werkt de stichting samen met EIS Kenniscentrum Insecten en 

de Nederlandse Entomologische Vereniging. Voor de verkiezing van 2023 sluit ook Naturalis 

Biodiversity Center aan. 

Financiering 

Door de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting is een jaarlijkse bijdrage van 1500 euro toegezegd voor 

de periode 2023 t/m 2027. 

Samenvatting  

Sinds 2022 organiseert Taxon Foundation samen met EIS Kenniscentrum Insecten en de 

Nederlandse Entomologische Vereniging de Insect van het Jaar verkiezing. Uit een shortlist van vijf 

bijzondere Nederlandse insecten, elk geadopteerd door een bekende Nederlander, heeft het 

Nederlandse publiek zijn favoriet gekozen. Onder de winnende stemmers wordt een prijs verloot, 

en de actie draagt bij aan het populairder maken van insecten onder het brede publiek. 

Media 

Voor Insect van het Jaar 2022 was veel aandacht in diverse media. Via verschillende landelijke 

kranten, radio- en televisie uitzendingen, tijdschriften en nieuwswebsites was er volop aandacht 

voor de verkiezing. In het Radioprogramma Spijkers met Koppen maakten bestuursleden Menno 

Schilthuizen en Aglaia Bouma de winnaar bekend: de waterschorpioen. De soort had cabaretier en 

columnist Pieter Derks als ambassadeur en won met 53% van de stemmen.  

Radio (o.a. Spijkers met Koppen, Vroege Vogels), televisie (o.a. Jeugdjournaal, NOS journaal), 

tijdschriften (o.a. Roots Magazine), kranten (o.a. AD, NRC Handelsblad, De Volkskrant, Parool, 

Telegraaf).  
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Project 

Expeditie Singelpark 

Data 

November 2022 t/m december 2024 

Financiering 

Expeditie Singelpark wordt mogelijk gemaakt met de financiële steun van Fonds 1818, Prins 

Bernhard Cultuur Fonds, de Vereniging Vrienden van de Leidse Hortus en Gemeente Leiden. 

Samenwerking 

Expeditie Singelpark wordt georganiseerd in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center, 

Universiteit Leiden, Hortus botanicus Leiden, Grachtwacht en Gemeente Leiden.  

Samenvatting 

In dit grote project gaat Stichting Taxon Foundation van start met het organiseren van 

buurtprojecten voor het gehele Singelpark in Leiden. Rond de singels van het oude centrum van 

Leiden ligt het 6,5 km lange Singelpark: een aaneengesloten groene ring van parken, 

begraafplaatsen, botanische tuinen, plantsoenen etc. Maar de biodiversiteit van het Singelpark is 

nog nauwelijks bekend. In dit grote project gaat Stichting Taxon Foundation van start met het 

organiseren van buurtprojecten om voor het gehele Singelpark, segmentsgewijs, te bepalen wat er 

zoal leeft, met name de verborgen biodiversiteit (kleine ongewervelde dieren, korstmossen, etc.).  
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Project 

Eilandspolder 

Data 

augustus t/m december 2022 

Financiering 

Donatie door eigenaars terrein 

Samenvatting 

De eigenaren van een klein privaat natuurgebiedje in de Eilandspolder in Noord-Holland 

benaderden Taxon Foundation om te helpen het terrein nauwkeurig, vooral wat betreft insecten, 

te inventariseren. We organiseerden twee excursies waar door twee, deels niet overlappende, 

groepen experts aan werd deelgenomen. Ook hielpen de eigenaars van het terrein en enkele 

vrienden en kennissen mee. De resultaten werden verwerkt tot een rapport dat eind december 

werd aangeboden aan de eigenaars. 
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Project 

Herbemonstering Lichtenbeek 

Data 

maart 2022 t/m juni 2023 

Financiering 

Suzanne Hovinga Stichting en Prins Bernhard Cultuurfonds (Gelderland) 

Samenvatting 

In samenwerking met het Thomas a Kempis College werden leerlingen begeleid in het her-

bemonsteren van de aaskeverfauna van landgoed Lichtenbeek bij Oosterbeek. Menno Schilthuizen 

voerde hier in 1982 een inventarisatie uit en twee profielwerkstukleerlingen van de school hebben 

in mei-juni 2022 dit onderzoek op exact dezelfde manier herhaald. De vangsten werden gesorteerd 

in LiveScience in Naturalis en de grote aaskevers (Silphidae) waren uiteindelijk het onderwerp van 

een onderzoeksverslag biologie en een profielwerkstuk van de leerlingen. Daarnaast werd 

tweemaal meegedaan aan een veldwerkdag van de biologieleerlingen o.l.v. enkele 

biologiedocenten. De resultaten van de andere aasbezoekende keverfamilies worden momenteel 

verwerkt en zullen in de loop van 2023 uitmonden in tenminste twee wetenschappelijke publicaties 

waarvan de leerlingen mede-auteurs zullen zijn. 
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Project 

De grottenfauna van Georgië 

Data 

November 2022 t/m november 2023 

Financiering 

Uyttenboogaart-Eliasn Stichting, Percy Slade Foundation, Compound Eyes Foundation 

Samenvatting 

Op verzoek van een groep Georgische biospeleologen werd een expeditie op touw gezet om de 

grotten-ongewervelden van enkele slecht onderzochte grotten in Georgië te inventariseren. Een 

team van vier Georgische experts en vier door Taxon Foundation afgevaardigde deelnemers (Henk 

van der Meulen, Sotiris Kountouras, Iva Njunjić en Menno Schilthuizen) bezocht in november 2022 

tien grotten en verzamelde daar een rijke hoeveelheid aan grottenorganismen. In 2023 zal dit 

uitmonden in een pagina op de website van Taxon Foundation met alle soorten die door Sotiris 

Kountouras zijn gefotografeerd, alsmede een DNA-barcoding project op de BOLD database. Ook 

zullen er een of meerdere wetenschappelijke publicaties volgen. 
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Project 

Expeditie Kabouterhuistuin 

Data 

23 mei 2022 

Financiering 

Leiden City of Science 

Samenvatting 

In het kader van Biodiversiteitsdag en Leiden City of Science 2022 werd een mini Expeditie 

Achtertuin georganiseerd in en om de ‘achtertuin’ van het mysterieuze kabouterhuis in het Leidse 

Plantsoen. Er was veel aanloop en er werden talloze kleine excursies georganiseerd in de vegetatie 

en de singel. Vondsten werden ‘live’ bijgehouden op een flipover, en het Leidsch Dagblad kwam 

langs met een fotograaf die de activiteit vastlegde voor de krant. 
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5  Financiën 

* bedragen in euro’s 

 

5a. Resultaat per project 

 

 

 

 

 

 Resultaat project:  P2001 - Herbemonstering Kevers Voorne - Periode 1 t/m 12 

 reknr omschrijving bedrag bedrag 

 Kosten 

 4210 Reis- en verblijfkosten -285,81  

 -285,81  

 totaal kosten -285,81 

 resultaat 

 -285,81 

Resultaat project:  P2003 - Grottenfauna Georgië - Periode 1 t/m 12 

 reknr omschrijving bedrag bedrag 

 Opbrengst 

 8010 Subsidies en andere bijdragen  4.777,80 

  4.777,80 

 Inkoop 

 7000 Inkopen algemeen -1.073,91  

 -1.073,91  

 Kosten 

 4210 Reis- en verblijfkosten  

 -3.806,88 

 4895 Overige kosten  

 -1.682,83 

 -5.489,71  

 totaal kosten -6.563,62 

 resultaat -1.785,82 
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Resultaat project:  P2004 - Expeditie Achtertuin - Periode 1 t/m 12 

 reknr omschrijving bedrag bedrag 

 Opbrengst 

 8010 Subsidies en andere bijdragen  7.500,00 

  7.500,00 

 Inkoop 

 7000 Inkopen algemeen -5.734,07  

 -5.734,07  

 Kosten 

 4200 Reclamekosten  

 -1.998,92 

 4210 Reis- en verblijfkosten  

 -2.091,64 

 4310 Huisvestingskosten -842,00  

 4895 Overige kosten  

 -1.206,44 

 -6.139,00  

 totaal kosten -11.873,07 

 resultaat -4.373,07 

Resultaat project:  P2007 - Lichtenbeek - Periode 1 t/m 12 

 reknr omschrijving bedrag bedrag 

 Opbrengst 

 8010 Subsidies en andere bijdragen  500,00 

  500,00 

 Inkoop 

 7000 Inkopen algemeen -896,62  

 -896,62  

 Kosten 

 4210 Reis- en verblijfkosten  

 -495,64 

 4895 Overige kosten  

 -3,10 

 -498,74  

 totaal kosten -1.395,36 

 resultaat -895,36 
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Resultaat project:  P2008 - Insect van het Jaar - Periode 1 t/m 12 

 reknr omschrijving bedrag bedrag 

 Opbrengst 

 8010 Subsidies en andere bijdragen  1.500,00 

  1.500,00 

 Inkoop 

 7000 Inkopen algemeen -245,51  

 -245,51  

 Kosten 

 4210 Reis- en verblijfkosten  

 -50,92 

 4310 Huisvestingskosten  

 -210,50 

 4895 Overige kosten -1.113,60  

 -1.375,02  

 totaal kosten -1.620,53 

 resultaat 

 -120,53 

Resultaat project:  P2009 - Eilandspolder - Periode 1 t/m 12 

 reknr omschrijving bedrag bedrag 

 Opbrengst 

 8010 Subsidies en andere bijdragen  2.100,00 

  2.100,00 

 Inkoop 

 7000 Inkopen algemeen -27,71  

 -27,71  

 Kosten 

 4210 Reis- en verblijfkosten  

 -212,91 

 4895 Overige kosten  

 -42,59 

 -255,50  

 totaal kosten -283,21 

 resultaat 1.816,79 
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5b. Donateurs 

 

 

 

 

Resultaat project:  P2010 - Kabouterhuis - Periode 1 t/m 12 

 reknr omschrijving bedrag bedrag 

 Opbrengst 

 8010 Subsidies en andere bijdragen  350,00 

  350,00 

 Kosten 

 4210 Reis- en verblijfkosten -200,67  

 -200,67  

 totaal kosten -200,67 

 resultaat 

 149,33 

Resultaat project:  P2011 - Singelpark - Periode 1 t/m 12 

 reknr omschrijving bedrag bedrag 

 Opbrengst 

 8010 Subsidies en andere bijdragen  12.760,00 

  12.760,00 

 Inkoop 

 7000 Inkopen algemeen -844,97  

 -844,97  

 Kosten 

 4310 Huisvestingskosten  

 -210,50 

 -210,50  

 totaal kosten -1.055,47 

 resultaat 

 11.704,53 
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5c. Resultaat Taxon Foundation 2022 per einde periode 12 

 

 

 

5d. Balans Taxon Foundation 

 

Grootboek TF 2022 26-2-2023 11:11:01blz.: 1

per datum dagboek boeknr omschrijving projectcode deb/cred btwcde bedrag

8010 Subsidies en andere bijdragen

2 18-2-2022 BANK1 b220218 BBRUBEBB Percy Sladen Memorial FundP2003          0 0 -1777,8

4 22-4-2022 BANK1 b220422 Mollie payments giften               0 0 -59,28

5 14-5-2022 VER i22002 22011 Biodiversiteitsproject PlantsoenP2010          0 0 -350

5 30-5-2022 VER i22003 22005 Biology on Tap               0 0 -85

7 5-7-2022 BANK1 b220705 Compund Eyes FoundationP2003          0 0 -3000

7 12-7-2022 BANK1 b220712 Biujdrage Suzanne Hovinga StichtingP2007          0 0 -500

7 21-7-2022 BANK1 b220721 Naturalis levering slakken               0 0 -500

8 29-8-2022 BANK1 b220829 donatie lustrumactiviteiten               0 0 -200

9 28-9-2022 BANK1 i220929 Laatste uitbetaling PBCFP2004          0 0 -7500

9 29-9-2022 BANK1 b220929 Stichting Fonds 1818P2011          0 0 -5260

12 13-12-2022 VER i6101 i6101 Stichting Vrienden van de Leidse HortusP2011          0 0 -5000

12 16-12-2022 BANK1 b221216 Uyttenboogaart EliasenP2008          0 0 -1500

12 31-12-2022 VER i6102 i6102 P2009          0 0 -2100

12 31-12-2022 VER i6103 i6103 Gemeente LeidenP2011          0 0 -2500

totaal rekening -30332,08

MKBoek 4.1.1.50 - TF 2022

Grootboek TF 2022 26-2-2023 11:11:01blz.: 2

per datum dagboek boeknr omschrijving projectcode deb/cred btwcde bedrag

totaal generaal -30332,08

MKBoek 4.1.1.50 - TF 2022

Resultaat TF 2022 26-2-2023 11:03:48 blz.: 1 

 Periode van 0 t/m 12  

 debet credit 

 8010 Subsidies en andere bijdragen  30.332,08 

 0 n/a  30.332,08 

 4200 Reclamekosten 2.023,92  

 4210 Reis- en verblijfkosten 7.237,15  

 42 Verkoopkosten 9.261,07  

 4310 Huisvestingskosten 1.894,50  

 43 Huisvestingskosten 1.894,50  

 4815 Betalingsverschillen  20,78 

 4835 Bankkosten 186,97  

 4895 Overige kosten 4.369,93  

 48 Overige kosten 4.536,12  

 7000 Inkopen algemeen 9.287,87  

 70 Ingekochte goederen 9.287,87  

 4900 Donaties  116,80 

 90 Bijz. baten en lasten  116,80 

 Winst boekjaar 5.469,32  

 30.469,66 30.469,66 
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6  Vooruitblik op 2023 

In 2023 start een nieuwe verkiezing van het Insect van het Jaar. Ditmaal werkt de stichting niet 

alleen samen met EIS Kenniscentrum Insecten en de Nederlandse Entomologische Vereniging, maar 

ook Naturalis Biodiversity Center werkt nu mee aan het project. We hopen dat het wederom een 

succes zal worden. Ook zal in 2023 Expeditie Singelpark een doorstart maken. We hopen Leidse 

inwoners te enthousiasmeren voor de cryptobiota in de groene gordel van de historische 

binnenstad. Ook zal Menno Schilthuizen verder werken aan zijn herinventarisatie van de kevers in 

Voorne’s Duin. In het voorjaar zal hij te zien zijn bij het programma Verwonderaars. Verder hopen 

we dit jaar nieuwe projecten rondom burgerwetenschap te starten. De stichting is vooral ook 

geïnteresseerd in een inclusievere aanpak van burgerwetenschap. Momenteel is 

burgerwetenschap nog een horde voor slechtzienden en slechthorenden. We willen graag nieuwe 

manieren verkennen waarop meer mensen een bijdrage kunnen leveren aan de wetenschap, en 

wetenschap toegankelijk wordt voor iedereen. 

Balans TF 2022 26-2-2023 11:03:10 blz.: 1 

 Periode van 0 t/m 0  

 debet credit 

 800 Eigen vermogen 12.500,00  

 850 Resultaat boekjaar  26.803,28 

 8 Eigen vermogen  14.303,28 

 1000 Debiteuren 9.600,00  

 10 Debiteuren 9.600,00  

 1200 Bank 10.886,29  

 1275 Kas  70,25 

 12 Liquide middelen 10.816,04  

 1300 Crediteuren  643,44 

 13 Crediteuren  643,44 

 Winst boekjaar  5.469,32 

 32.986,29 32.986,29 


