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Monitoring in 2019 Natuurtuin De Robbert

In 2019 zijn verschillende monitoring-projecten uitgevoerd. 

Drie geplande projecten zijn niet goed van de grond gekomen: 

• Een zeer fijnmazig bodemonderzoek (pH waarde en EC waarde gemeten met 
monsters om de 5 meter) is na een 50 tal metingen gestopt. In het veld bleek de 
GPS niet nauwkeurig genoeg te zijn. Het project is gestopt. We hopen dat wanneer 
het Europese Satelliet navigatieprogramma Galileo volledig is uitgerold dit plan 
opnieuw kan worden opgepakt.

• De monitoring van libellen is door drukte van de uitvoerder gebleven bij 1 bezoek 
aan de natuurtuin. Daarbij is wel een zeer zeldzame Zuidelijke glazenmaker 
gespot.

• Het nieuwe monitoring-project van wilde bestuivers heeft incidentele 
waarnemingen opgeleverd. Het insectenlab is gebruikt om eerste materiaaltests uit
te voeren. Daarnaast is verschillende keren geoefend met zoekkaarten. In 2020 
gaan we het gebruik van de nestblokken systematisch meten en de wilde 
bestuivers monitoren.

Twee monitoring projecten waren gericht op bloeiende planten: 

De monitoring die al enkele jaren loopt en een kortlopend landelijk project van de 
FLORON, de eindejaars plantenjacht. 

• Met het standaard monitoring-project (Bijlage 2) zijn de laatste 5 jaar 193 
verschillende soorten bloeiende planten genoteerd. In 2019 zijn 157 bloeiende 
plantensoorten op naam gebracht, waarvan 107 algemene soorten, 27 vrij 
algemene soorten, 22 zeldzame soorten en 1 zeer zeldzame soort (bron: 
waarneming.nl).

• De eindejaars plantenjacht (georganiseerd door de FLORON) leverde 7 bloeiende 
plantensoorten op.

 
Inventarisatie wantsen: 

Insectendeskundige Will van Berkel heeft in 2019 een begin gemaakt met de 
inventarisatie van wantsensoorten in de natuurtuin(Bijlage 4). Dit leverde in (onvolledig 
jaar) 2019 59 verschillende wantsensoorten op. 
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Live-atlas project: 

Will van Berkel heeft in (onvolledig jaar) 2019 meegedaan aan het project LiveAtlas 
(opvolger van de vogel atlas)(bijlage 3). Er zijn twee tellingen uitgevoerd tijdens 
werkbezoeken, 23 november en 7 december 2020. Daarbij zijn 17 vogelsoorten gezien (+1 
overvliegend +1 gehoord). In het jaar 2020 zullen met regelmaat en verspreid over de 4 
seizoenen vogeltellingen worden uitgevoerd.

Waterleven: 

Verschillende jeugdgroepen (IVN, scouting en basisscholen) hebben meegedaan aan het 
monitoring-project waterleven (bijlage 1). Hierbij werden 30 verschillende diersoorten 
gevangen.

Wildcamera:

In 2017/2018 hebben wij voor het eerst een wildcamera getest. Eind 2019 is met een 
tweede wildcamera opnieuw een test gestart (bijlage 5). Bij de ingang van de natuurtuin is
een duidelijk zichtbare waarschuwingssticker aangebracht.

Wat wilden wij te weten komen met deze twee test-series?: 

• Is een wildcamera handig bij het in kaart brengen (inventariseren) van het wild 
(groter dan insecten) in een klein gebied als de natuurtuin, dat we toch redelijk 
goed kennen? 

• Kunnen we met een wildcamera meer leren over dierengedrag in de natuurtuin en 
eventueel ons beheer daarop aanpassen? 

• Eind 2017 en in de loop van 2018 hadden we te maken met een reeks vernielingen. 
Met de opstelling van de camera is daar een paar keer rekening mee gehouden.

Monitoring  leerzaam en nuttig:

Er leven véél meer planten- en diersoorten in de natuurtuin dan we op naam krijgen. Het 
aantal uren dat beschikbaar is voor monitoring is niet genoeg om  volledige lijsten te 
kunnen maken. Dat is jammer maar aan de andere kant onderstreept het de 
soortenrijkdom in de natuurtuin.

De waarnemingen die wij doen sturen wij, wanneer nodig met foto's, op naar 
waarneming.nl. Dit is een online platform voor het melden van natuurwaarnemingen. 
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Onze meldingen worden bekeken en beoordeeld door site-admins en van commentaar 
voorzien door andere waarnemers. Elk jaar ontvangen wij hierdoor tips en correcties 
waardoor de betrouwbaarheid van onze waarnemingen hoog blijft.

Via waarneming.nl is onze monitoring beschikbaar voor het publiek en organisaties als 
de Floron, Naturalis biodiversity centre, Natuurbank Nederland, Nationale Databank 
Flora en Fauna, Zostera, e.v.a.
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Bijlage 1
Natuuronderzoek door basisscholen, scouting en jeugd-IVN

Ook in 2019 zijn groepen kinderen onder begeleiding van IVN gidsen op excursie naar de 
natuurtuin geweest. Doel van de excursies is de kinderen het plezier van ontdekken en 
leren n de natuur te laten ervaren. 

Belangrijk onderdeel van de excursies is het waterbeestjes scheppen waarbij de kinderen 
op speels wijze kennis maken met natuuronderzoek. 

Op aangewezen plekken langs de grote poel mogen de kinderen met schepnetjes 
waterbeestjes vangen. De vangsten worden in platte witte bakken en doorzichtige 
kijkbakjes bewaard en bekeken. De IVN begeleiders vertellen wat ze hebben gevangen en 
geven uitleg over het waterleven.

In 2019 zijn 5  lijsten met waarnemingen ingeleverd en verwerkt in onderstaande tabel. 
De eerste 7 kolommen zijn waarnemingen van 2018. De laatste 5 kolommen de 
waarneming uit 2019. De groene vakjes geven een waarneming aan. De tekst geeft de 
aantallen aan. Bij een leeg groen vakje is geen aantal opgegeven.

2019-1 Basisschool De Tourmalijn mei 2019
2019-2 Basisschool De Tourmalijn 07 juni 2019
2019-3: Jeugd IVN 08 juni 2019
2019-4 Basisschool Dierdonk 21 juni 2019
2019-5 ROC Ter Aa 27 juni 2019



Wetenschappelijke naam 2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 2018-5 2018-6 2018-7 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2019-5
Poelslak Lymnaea stagnalis 1 2 10 1 4 10 veel 7 3
Bloedzuiger 1 1 1 3 3 5 9 1
Bootsmannetje Notonecta glauca 1 1 6 4 1 2 5 veel 1 1
Waterschorpioen Nepa cinerea 3 5 1 3 veel 1 1
Koudworm ? 1 1 2 1 3
Posthoornslak Planorbarius corneus 1 7 8 8 8 11 veel 6 2
Dikkop 1 12 11 2 7 6 veel 3 2
Steekmug larve 2 3 1 veel 2
Zoetwaterpissebed Asellus aquaticus 1 2 2 1 1
Zoetwatermossel 4 3 2 enkele 3 2
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 1 8 8 3 5
Schrijvertje Gyrinus natator 1 2 3 5 2 3 2
Staafwants Ranatra linearis 1 2 1 2 enkele 3 1
Libelle larve 1 2 2 2 3 veel 1 2
Geelgerande watertor Dytiscus marginalis 2 4 2 1
Pad Bufo bufo 1
Watervlo 1 1 2 6 1 2 1
Salamander 1 2 1 5 6 veel 5 1
Geelgerande watertor larve Dytiscus marginalis 1 1 1
Spinnende watertor larve Hydrophilus aterrimus 1 2 1
Tuimelaar Cybister lateralimarginalis 1 1
Haft nimf 1 2 2
Grote spinnende watertor Hydrophilus piceus 1 1 5 2 2 1
Tubifex
Salamander larve veel
Kikkerdril 1
Waterjuffer larve 1 veel
Waterroofkever 1
Rode watermijt 1
Kokerjuffer 1 1
Schijfhoornslak Planorbis planorbis 1
Waterpissebed
Vlokreeft



Bijlage 2:

Monitoring bloeiende planten

Hieronder een lijst met de plantensoorten die wij hebben gemeld bij waarneming.nl. De 
totalen kunnen afwijken van vorige jaarverslagen omdat waarneming.nl de sorteerfilters 
kan aanpassen. Ook worden dankzij de feedback van waarneming.nl ook  de 
waarnemingen van voorgaande jaren verbeterd zodat totalen achteraf kunnen 
veranderen.

1 Wilde bertram - Achillea ptarmica OK 1
2 Zevenblad - Aegopodium podagraria OK 1
3 Hondspeterselie - Aethusa cynapium OK 1
4 Welriekende agrimonie - Agrimonia procera OK 1
5 Kruipend zenegroen - Ajuga reptans OK 1
6 Grote waterweegbree - Alisma plantago-aquatica OK 1
7 Look-zonder-look - Alliaria petiolata OK 1
8 Berglook - Allium carinatum OK 1
9 Zwarte els - Alnus glutinosa OK 1
10 Amerikaans krentenboompje - Amelanchier lamarckii OK 1
11 Gewone engelwortel - Angelica sylvestris OK 1
12 Gewoon reukgras - Anthoxanthum odoratum OK 1
13 Zandraket - Arabidopsis thaliana OK 1
14 Bijvoet - Artemisia vulgaris OK 1
15 Madeliefje - Bellis perennis OK 1
16 Herderstasje - Capsella bursa-pastoris OK 1
17 Bosveldkers - Cardamine flexuosa OK 1
18 Kleine veldkers - Cardamine hirsuta OK 1
19 Pinksterbloem - Cardamine pratensis OK 1
20 Gewone hoornbloem - Cerastium fontanum OK 1
21 Stinkende gouwe - Chelidonium majus OK 1
22 Groot heksenkruid - Circaea lutetiana OK 1
23 Kale jonker - Cirsium palustre OK 1
24 Speerdistel - Cirsium vulgare OK 1
25 Lelietje-van-dalen - Convallaria majalis OK 1
26 Haagwinde - Convolvulus sepium OK 1
27 Canadese fijnstraal - Conyza canadensis OK 1
28 Rode kornoelje - Cornus sanguinea OK 1
29 Canadese kornoelje - Cornus sericea s.l. OK 1
30 Hazelaar - Corylus avellana OK 1
31 Eenstijlige meidoorn - Crataegus monogyna OK 1

https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6635
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6341
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6376
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6436
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=125626
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6525
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6645
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6521
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6359
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=2322
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6526
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6346
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6590
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6640
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6656
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6528
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6632
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6459
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6639
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6613
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6614
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6348
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6320
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6318
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6610
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6410
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6431
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6347
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6311
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6511
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6303


32 Klein streepzaad - Crepis capillaris OK 1
33 Bonte krokus - Crocus vernus OK 1
34 Kropaar - Dactylis glomerata OK 1
35 Doornappel - Datura stramonium OK 1
36 Vingerhoedskruid - Digitalis purpurea OK 1
37 Kleine kaardenbol - Dipsacus pilosus OK 1
38 Gewone waterbies - Eleocharis palustris OK 1
39 Harig wilgenroosje - Epilobium hirsutum OK 1
40 Viltige basterdwederik - Epilobium parviflorum OK 1
41 Kantige basterdwederik - Epilobium tetragonum OK 1
42 Brede wespenorchis - Epipactis helleborine OK 1
43 Heermoes - Equisetum arvense OK 1
44 Lidrus - Equisetum palustre OK 1
45 Wilde kardinaalsmuts - Euonymus europaeus OK 1
46 Koninginnekruid - Eupatorium cannabinum OK 1
47 Speenkruid - Ficaria verna OK 1
48 Moerasspirea - Filipendula ulmaria OK 1
49 Sporkehout - Frangula alnus OK 1
50 Gewone hennepnetel - Galeopsis tetrahit OK 1
51 Harig knopkruid - Galinsoga quadriradiata OK 1
52 Kleefkruid - Galium aparine OK 1
53 Lievevrouwebedstro - Galium odoratum OK 1
54 Moeraswalstro - Galium palustre OK 1
55 Ruw walstro - Galium uliginosum OK 1
56 Bermooievaarsbek - Geranium pyrenaicum OK 1
57 Robertskruid - Geranium robertianum OK 1
58 Geel nagelkruid - Geum urbanum OK 1
59 Hondsdraf - Glechoma hederacea OK 1
60 Klimop - Hedera helix OK 1
61 Gewone berenklauw - Heracleum sphondylium OK 1
62 Gestreepte witbol - Holcus lanatus OK 1
63 Hop - Humulus lupulus OK 1
64 Sint-Janskruid - Hypericum perforatum OK 1
65 Gevleugeld hertshooi - Hypericum tetrapterum OK 1
66 Hulst - Ilex aquifolium OK 1
67 Gele lis - Iris pseudacorus OK 1
68 Gewoon jakobskruiskruid - Jacobaea vulgaris OK 1
69 Veldrus - Juncus acutiflorus OK 1
70 Biezenknoppen - Juncus conglomeratus OK 1
71 Pitrus - Juncus effusus OK 1
72 Gele dovenetel - Lamiastrum galeobdolon OK 1
73 Witte dovenetel - Lamium album OK 1
74 Paarse dovenetel - Lamium purpureum OK 1

https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6888
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6658
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6942
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6818
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6744
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=18892
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6847
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6894
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6741
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6919
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6836
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6767
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6683
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6920
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6947
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6889
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7697
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6812
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6811
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6792
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6855
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6910
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6829
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6723
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6699
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7449
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=18855
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6872
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6768
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6732
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6663
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6809
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6833
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6903
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6830
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6815
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6814
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6738
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6736
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7309
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=195125
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6679
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6692


75 Akkerkool - Lapsana communis OK 1
76 Wilde kamperfoelie - Lonicera periclymenum OK 1
77 Moerasrolklaver - Lotus pedunculatus OK 1
78 Wolfspoot - Lycopus europaeus OK 1
79 Penningkruid - Lysimachia nummularia OK 1
80 Grote wederik - Lysimachia vulgaris OK 1
81 Grote kattenstaart - Lythrum salicaria OK 1
82 Muskuskaasjeskruid - Malva moschata OK 1
83 Groot kaasjeskruid - Malva sylvestris OK 1
84 Echte kamille - Matricaria chamomilla OK 1
85 Citroengele honingklaver - Melilotus officinalis OK 1
86 Akkermunt - Mentha arvensis OK 1
87 Langbladige druifhyacint - Muscari armeniacum OK 1
88 Akkervergeet-mij-nietje - Myosotis arvensis OK 1
89 Zompvergeet-mij-nietje - Myosotis laxa OK 1
90 Moerasvergeet-mij-nietje - Myosotis scorpioides OK 1
91 Watertorkruid - Oenanthe aquatica OK 1
92 Zandteunisbloem - Oenothera deflexa OK 1
93 Grote teunisbloem - Oenothera glazioviana OK 1
94 Wilde marjolein - Origanum vulgare OK 1
95 Gewone vogelmelk - Ornithogalum umbellatum OK 1
96 Stijve klaverzuring - Oxalis stricta OK 1
97 Bleke klaproos - Papaver dubium OK 1
98 Grote klaproos - Papaver rhoeas OK 1
99 Veenwortel - Persicaria amphibia OK 1
100 Adderwortel - Persicaria bistorta OK 1
101 Waterpeper - Persicaria hydropiper OK 1
102 Beklierde duizendknoop - Persicaria lapathifolia OK 1
103 Perzikkruid - Persicaria maculosa OK 1
104 Zachte duizendknoop - Persicaria mitis OK 1
105 Groot hoefblad - Petasites hybridus OK 1
106 Oranje havikskruid - Pilosella aurantiaca OK 1
107 Smalle weegbree - Plantago lanceolata OK 1
108 Straatgras - Poa annua OK 1
109 Gewone salomonszegel - Polygonatum multiflorum OK 1
110 Zilverschoon - Potentilla anserina OK 1
111 Schijnaardbei - Potentilla indica OK 1
112 Slanke sleutelbloem - Primula elatior OK 1
113 Gulden sleutelbloem - Primula veris OK 1
114 Gewone brunel - Prunella vulgaris OK 1
115 Vogelkers - Prunus padus OK 1
116 Heelblaadjes - Pulicaria dysenterica OK 1
117 Zomereik - Quercus robur OK 1

https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7220
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7124
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7037
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7001
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7156
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7027
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7158
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7142
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7120
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7207
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=2697
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7251
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7077
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7696
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7025
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7006
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7259
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=131593
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7104
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7039
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7154
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7052
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7248
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7204
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7033
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7152
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7155
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7286
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7108
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7134
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7022
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7267
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7153
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7278
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7074
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7055
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7141
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7258
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7109
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7070
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7020
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6949
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=6860


118 Scherpe boterbloem - Ranunculus acris OK 1
119 Egelboterbloem - Ranunculus flammula OK 1
120 Grote waterranonkel - Ranunculus peltatus OK 1
121 Kruipende boterbloem - Ranunculus repens OK 1
122 Kleine ratelaar - Rhinanthus minor OK 1
123 Gele waterkers - Rorippa amphibia OK 1
124 Moeraskers - Rorippa palustris OK 1
125 Veelbloemige roos - Rosa multiflora OK 1
126 Veldzuring - Rumex acetosa OK 1
127 Waterzuring - Rumex hydrolapathum OK 1
128 Ridderzuring - Rumex obtusifolius OK 1
129 Gewone vlier - Sambucus nigra OK 1
130 Trosvlier - Sambucus racemosa OK 1
131 Klein kruiskruid - Senecio vulgaris OK 1
132 Geelrode naaldaar - Setaria pumila OK 1
133 Dagkoekoeksbloem - Silene dioica OK 1
134 Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi OK 1
135 Bitterzoet - Solanum dulcamara OK 1
136 Zwarte nachtschade - Solanum nigrum OK 1
137 Gekroesde melkdistel - Sonchus asper OK 1
138 Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia OK 1
139 Moerasandoorn - Stachys palustris OK 1
140 Grasmuur - Stellaria graminea OK 1
141 Gewone smeerwortel - Symphytum officinale OK 1
142 Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare OK 1

143
Paardenbloem - Taraxacum officinale s.l. (incl. all 
sec.)

OK 1

144 Basterdklaver - Trifolium hybridum OK 1
145 Rode klaver - Trifolium pratense OK 1
146 Witte klaver - Trifolium repens OK 1
147 Grote brandnetel - Urtica dioica OK 1
148 Mottenkruid - Verbascum blattaria OK 1
149 Koningskaars - Verbascum thapsus OK 1
150 Stijf ijzerhard - Verbena bonariensis OK 1
151 IJzerhard - Verbena officinalis OK 1
152 Brede ereprijs - Veronica austriaca OK 1
153 Klimopereprijs - Veronica hederifolia OK 1
154 Schildereprijs - Veronica scutellata OK 1
155 Tijmereprijs - Veronica serpyllifolia OK 1
156 Gelderse roos - Viburnum opulus OK 1
157 Vogelwikke - Vicia cracca OK 1

157
Totaalscore 157 Soort 157

https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7634
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=123379
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7633
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7539
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=2716
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7458
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7571
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7375
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7514
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7481
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7288
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7607
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7321
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7406
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7372
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7465
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=7536
https://waarneming.nl/user/view/82242?sp=9229
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Bijlage 3

LiveAtlas Vogeltelling 2019

Afgelopen jaar (2019) ben ik gestart met het tellen van de vogels rondom en in de 
Natuurtuin De Robbert. Zelf tel ik al jaren -het hele jaar door- de vogels. Door de 
ontwikkeling van de social media en de beschikbare ontwikkelde app van SOVON 
voor het  project LiveAtlas. Hierdoor is het digitaal tellen van vogels met bv een iPad 
of mobiele telefoon gemakkelijker geworden. 

Wat is de LiveAtlas? Het is de digitale voortzetting van de Vogelatlas van Nederland, 
uitgebracht in 2018, waaraan ruim 2000 vogelaars telden.

Door het maken van digitale tellijsten in de verschillende kwartaal jaarseizoenen, 
wordt de verspreiding van zowel broedvogels als wintervogels in kaart gebracht. Met
zulke lijstjes verzamelen we informatie over de aan- én afwezigheid van soorten 
(verspreiding) en de fenologie (trefkansen) door het jaar heen. En het is een leuke 
manier om voor jezelf lijstjes overzichtelijk bij te houden. Tel de vogels tijdens je 
favoriete wandeling: in je buurt, natuurgebied op elke plek in Nederland. 

Complete lijsten waarvan de afgelegde afstand en tijdsduur worden opgeslagen, zijn 
al geschikt voor analyses. Lijstjes zijn daarmee de eenvoudigste vorm van vogels 
tellen. De mooiste vorm van tellen voor LiveAtlas is een uur in een heel 
kilometerhok. Maar ook kortere en langere routes door meerdere km-hokken zijn 
geschikt. Als je lijst maar compleet is en je de route goed vastlegt (track aan op de 
app). Natuurlijk is deze manier van vogels kijken ook erg uitdagend. Je wordt 
uitgedaagd om alle soorten te herkennen, voortdurend scherp te blijven en zo 
compleet mogelijk te zijn.



Ben jij de vogelaar met kenmerken van bovenstaand 
profiel? Tel dan mee en bekijk de handleiding en lees 
het door (Klik op de link):  https://www.liveatlas.nl/

Vogeltellingen in de Natuurtuin ‘de Robbert’.

Vorig jaar eind november 2019 is gestart met het digitaal tellen. Er
zijn twee tellingen uitgevoerd tijdens werkbezoeken : 23 
november en op 07 december 2020.

Boomklever, Kokmeeuw,  Sijs, Ekster, Koolmees, Vink, Gaai, 
Koperwiek, Wilde Eend, Grote Bonte Specht, Merel, 
Winterkoning, Houtduif, Pimpelmees, Zwarte Kraai, Kauw, 

Roodborst, Groene Specht (niet op onderstaand voorbeeld opgenomen). 

In het jaar 2020 zal met regelmaat en verspreid over de 4 seizoenen vogeltellingen worden 
uitgevoerd.

Met ‘gevederde’ Groet; Will van Berkel

Voorbeeld: LiveAtlas: Digitale kaartjes, looproute en vogelsoortenlijstje 

https://www.liveatlas.nl/


 1e Verslag-2019; Wantsen inventarisatieonderzoek in ‘De Robbert tuin’.  

Dit jaar is er voor het eerst ‘regelmatig’ gezocht naar wantsen in de Natuurtuin en met een 

leuk resultaat. Voorheen -sinds het bestaan van waarneming.nl- zijn enkele ‘losse’ 

waarnemingen van 2009 t/m 2018 ingevoerd, (gevalideerd; 8 wantsensoorten). Nu (november 

2019) zijn in totaal; 59 wantsensoorten aangetroffen, gefotografeerd, ingevoerd en 

goedgekeurd (door admin) van waarneming.nl  Kijken we naar de overzichtslijst 2019 dan is 

de opbouw van soorten: 29 x vrij algemeen, 28 x algemeen. 2 x zeldzaam en 0 x zeer zeldzaam. 

Het totaal aantal ingevoerde wantsen waarnemingen (peildatum november 2019) is ca. 375.  

De zeldzame aangetroffen soorten zijn:  

      

Elzenridderwants, Arocatus roeselii  

Voorkomen - In Nederland zeer zeldzaam. Tot 2016 slechts een waarneming in Gelderland, 

Zuid-Holland en Limburg. Topo kaartje: verspreiding 2015 – 2019 

Voorkomen: In Nederland zeer zeldzaam. Tot 2016 slechts een waarneming in Gelderland, 

Zuid-Holland en Limburg. De Kaukasus, het Midden-Oosten, Centraal- Azie. het Middellandse 

Zeegebied tot in het zuiden van Centraal-Europa. De soort is heeft zich de laatste jaren ook 

noordelijker verspreid, maar daar zijn nog weinig vindplaatsen. 

Biotoop: Waar elzen staan. Ook te vinden in oude elzenproppen (zomer, herfst).  

Ontwikkeling: In juni verschijnt de nieuwe generatie volwassen wantsen. Een generatie in 

een jaar. Onder gunstige omstandigheden is een tweede generatie mogelijk. 

Overwintering: De volwassen wantsen overwinteren, vaak onder schors. 

Voedsel: Fytofaag op zaden van els. Hoofdzakelijk zwarte els ( Alnus glutonosa ), minder 

vaak op witte els ( Alnus incana ). 

 



      

Knoopkruidschildwants, Carpocoris purpureipennis 

Voorkomen - Niet zeldzaam in Limburg en recent daarbuiten enkele keren in Noord-Brabant 

aangetroffen. Topo kaartje: verspreiding 2015 – 2019  

Herkenning - 11,0-13,0 mm. Breed gebouwde wants met duidelijk uitstekende schouders en 

antennen die op het eerste segment na geheel zwart zijn. Het breedste punt van het 

borststuk ligt op of voor het midden; het connexivum steekt ver onder de voorvleugels uit en 

is geblokt. De kleur is variabel, maar vaak zijn het corium en een deel van het halsschild 

wijnrood, waardoor het geelgroene schildje duidelijk afsteekt; de punten van het halsschild 

zijn deels zwart. Kan verward worden met Beemdkroonschildwants Carpocoris fuscispinus , 

maar deze heeft roomgele tot bruinsuede tinten, een minder sterk geblokt connexivum en 

een nog breder halsschild. Bij C. purpureipennis ligt de buitenste hoek van de vleugel 

ongeveer op tweederde van de afstand tussen de buitenste punt vanhet schildje en de 

schouderpunt (ongeveer op de helft bij C. fuscispinus ). Ook verschilt de vorm van de zwarte 

vlek op de schouders: bij C. purpureipennis loopt deze op de zijrand van het halsschild vooral 

naar voren uit en is de binnenzijde van de vlek hol; bij C. fuscispinus loopt de vlek vooral naar 

achteren uit en is de binnenzijde van de vlek vaak iets bol. 

Voorkomen - Niet zeldzaam in Limburg en recent daarbuiten enkele keren in Noord-Brabant 

aangetroffen. ** 

Biotoop - Bloemrijke graslanden en ruigtes. 

Fenologie adult - Overwintert als volwassen dier. In Nederland waargenomen van mei tot 

oktober met een piek in augustus 

 

Gevonden wantsensoorten tijdens het inventarisatie onderzoek. 

Tijdens het inventarisatieonderzoek zijn verschillende algemene wantsensoorten gevonden. Voor het 

eerst als je ze ziet en nader bestudeerd, interessant. Allerlei soorten groot en klein met verschillende 

afmetingen, vormen met decoratieve tekeningen en kleuren kom je tegen. De insecten zitten 

verscholen in: grassen, struiken, bomen. zaaddozen, mossen en in de strooisellaag. Ook op de 



waterspiegel, in het water en in de natte oever verlandingszone zijn ze te vinden. Het aantal soorten 

in Nederland is als volgt samengesteld: Wantsenfamilies in Nederland verdeeld in landwantsen (24 

families) en water- en oppervlaktewantsen (12 families), totaal aantal: 655 soorten. Regelmatig komen 

er nieuwe wantsensoorten bij -deze leven in de omliggende landen- en steken dan de grens over. 

Hieronder zie je 5 soorten die ik het afgelopen jaar ben tegen gekomen in de Natuurtuin. 

 

 

Gewone pantserwants - Eurygaster testudinaria 

(Nimf) 

Herkenning - 8,0-11,0 mm. De drie soorten 

Eurygaster zijn van alle andere wantsen te 

onderscheiden door het schildje, dat tot aan de 

achterlijfspunt reikt en het connexivum, dat breed 

onder het schildje uitsteekt. Ze lijken oppervlakkig op 

de veel kleinere soorten van het geslacht Sciocoris 

(Pentatomidae). Eurygaster maura / testudinaria zijn 

van E. austriaca te onderscheiden doordat de tylus 

aan de voorkant niet door de wangen is ingesloten. Het verschil tussen maura en testudinaria is lastig 

en voor een zekere determinatie moeten de genitalien worden bestudeerd.  

Voorkomen - Wantsen behorende tot het soortenpaar Eurygaster maura / testudinaria komen wijd 

verspreid en vrij algemeen voor op de zandgronden, daarbuiten zijn ze schaars. Eurygaster testudinaria 

heeft zich recent enorm uitgebreid en komt nu algemeen voor op de zandgronden, inclusief de 

waddeneilanden. E. maura is recent alleen waargenomen in Zuid-Limburg. ** 

Biotoop - Ruigere graslanden op grassen en kruiden. 

Fenologie - Overwinteren als adult. Beide soorten zijn waargenomen van april tot in oktober. 

 

Heksenkruidsteldwants, Metatropis rufescens 

Voorkomen - Niet zeldzaam in Limburg en recent 

daarbuiten enkele keren in Noord-Brabant 

aangetroffen.  

Steltwantsen zijn door hun lange poten en slanke 

lijf goed herkenbaar. Verwarring is mogelijk met 

Empicoris (Reduviidae). De hier afgebeelde soort 

is gebonden aan heksenkruid en door zijn grote 

formaat en roodbruine kleur nauwelijks te 

verwarren met andere soorten. 



Netwants, Dictyla humuli 

Herkenning 3,1-3,8 mm. Het geslacht Dictyla is 

te herkennen aan de brede omhoog gebogen 

randvelden van het halsschild in combinatie met 

de drie lijsten, waarvan de buitenste twee maar 

tot halverwege het borststuk reiken. Van echt te 

onderscheiden door de bredere randvelden van 

het halsschild. Het centrale deel van het 

halsschild is zwart (is licht gekleurd bij 

convergens) en steekt duidelijk af tegen de licht gekleurde randvelden van het halsschild.  

Voorkomen Algemeen in de zuidelijke helft van Nederland maar grotendeels afwezig in de 

noordelijke helft van Nederland. Biotoop Komt voor in vochtige habitats op smeerwortel. 

Fenologie adult Adulten zijn het hele jaar aan te treffen, de meeste waarnemingen komen 

uit de periode mei tot september.  

 

Berkenkielwants - Elasmostethus interstinctus  

Herkenning – 8,0-11,0 mm. Kielwants die eenvoudig 

te herkennen is aan het formaat (<13 mm) en het con-

nexivum, dat niet geblokt is en niet duidelijk onder de 

vleugels uitsteekt. Kan verward worden met de 

beduidend grotere meidoornkielwants Acanthosoma 

haemorrhoidale, maar heeft de vleugeltoppen 

verdonkerd en het achterlijf is donker onder de 

vleugels (rood met zwarte lijnen in A. 

haemorrhoidale). Tevens is bij A. haemorrhoidale het 

halsschild aan de zijkant iets verder uitgetrokken met de punt meestal rood (zwart bij E. interstinctus). 

Te onderscheiden van de jeneverbeskielwants Cyphostethus tristriatus (p. 38) doordat de putjes op 

het halsschild allemaal zwart gekleurd zijn. De soort is alleen op basis van kenmerken op de onderkant 

van het achterlijf te onderscheiden van E. minor (zie daar).  

Voorkomen – Zeer algemeen in heel Nederland, ook op de waddeneilanden.  

Biotoop – Te vinden in allerlei biotopen met opslag van struiken en bomen. Heeft een voorkeur voor 

berken en in mindere mate elzen, maar wordt ook regelmatig op andere stuiken of kruiden 

aangetroffen.  

Fenologie adult – Overwintert als adult en kan nagenoeg het gehele jaar als volwassen dier worden 

aangetroffen. De adulten van de nieuwe generatie verschijnen vanaf eind juni met een duidelijke 

piek in augustus. 

 



Platte waterwants, Ilyocoris cimicoides 

Wantsen uit deze familie komen veel in de tropen 

voor. Slechts twee soorten/genera in West-Europa. 

Deze twee komen in tegenstelling tot veel tropische 

familieleden vooral in stilstaand water voor. Goede 

zwemmers, maar ze wachten hun prooi vooral tus-

sen de waterplanten op. De voorpoten zijn krachtige 

grijparmen. Ze dragen een grote luchtbel op hun 

buik mee. Zo nu en dan moet die lucht aan het wa-

teroppervlak ververst worden. Beide soorten over-

winteren als volwassen wants op de bodem van hun 

habitat, maar kunnen dat ook doen op het droge. 

Herkenning: 

11,5-15,5 mm. 

Langvleugelig (macropteer), maar weinig met funcionerende vliegspieren. 

Breed, ovaal, plat van vorm. 

Groenachtig bruin, olijfbruin van kleur. Kop en halsschild lichter. Halsschild met donkere 

vlekjes. Voorvleugels zijn fijn en dicht gepuncteerd. 

Rand achterlichaam (connexivum) is geelachtig met bruin. 

Geelachtige poten. Voorpoten (vangpoten) zijn kort, zeer krachtig en hebben de vorm van 

een tangetje. 

Voorkomen: In Nederland zeer algemeen. Europa met uitzondering van het hoge noor-

den, Siberie tot in het Verre Oosten en het noorden van China (Polhemus1995). 

Ontwikkeling: Een generatie per jaar. 

Biotoop: In stilstaande wateren met een voorkeur voor dichtbegroeide en eutrofe wate-

ren (rijk aan voedingsstoffen met weinig soorten aquatische organismen, elk in betrekke-

lijk groot aantal). 

Overwintering: Als volwassen wants . 

Voedsel: Zoofaag, insecten, kikkervisjes e.d. en zelfs slakjes. 

 

Doelstelling voor het inventarisatie onderzoek voor het komende jaar 2020. 

Het inventarisatieonderzoek in het nieuwe jaar richten we ons extra op de waterwantsen. Alle want-
sensoorten die leven in het water en in de verlandingszone krijgt extra aandacht. Samenwerken met 
de jeugd tijdens de slootjesdagen, alle insecten vast leggen met foto’s en invoeren bij waarneming.nl                                                                                                          

                     

(Bron: EIS kenniscentrum insecten, wantsen & Waarneming.nl).                                                    Foto’s: © Will van Berkel  

Tot het volgend inventarisatie jaar;         Met ‘gevederde’ Groet, WiLL van Berkel     November 2019 



Bijlage: 1  Overzichtslijst 

Helmond – Bundertjes, Aangetroffen wantsensoorten in de Natuurtuin ‘De Robbert’. 

             Nederlandse naam         Latijnse naam      2011/2018   2019 

 Familie Nepedia (Waterscorpioenen 

1            Waterschorpioen *          Nepa cinerea - (Linnaeus, 1758)   * * 

2 Staafwants *                        Ranatra linearis - (Linnaeus, 1758)   * * 

Familie Corixidae (Duikerwantsen) 

3 Vlekmoerwants                        Hesperocorixa sahlbergi - (Fieber, 1848)  _ * 

Familie Naucoridae (Platte waterwantsen) 

4 Platte waterwants          Ilyocoris cimicoides - (Fieber, 1848)  _  * 

Familie Notonectidae (Bootsmannetjes) 

5 Gewoon bootsmannetje        Notonecta glauca - (Linnaeus, 1758)  _ * 

Familie Pleidae (Dwergbootsmannetjes) 

6 Dwergbootsmannetje          Plea minutissima - (Leach, 1817)   _ * 

Familie Coreidae (Randwantsen) 

7 Zuringrandwants *          Coreus marginatus -  (Linnaeus, 1758)  * * 

8 Ruitrandwants                        Syromastus rhombeus - (Linnaeus, 1767)  _ * 

Familie Rhopalidae (Glasvleugelwantsen) 

9 Geblokte glasvleugelwants   Rhopalus subrufus - (Gmelin, 1790)   _ *            

Familie Berytidae (Steltwantsen) 

10 Heksenkruidsteltwants         Metatropis rufescens - (Herrich-Schäffer, 1835) _ * 

Familie Lygaeidae (Bodemwantsen) 

11 Plataanridderwants         Arocatus longiceps - ((Stäl, 1872)   _ * 

12 Elzenridderwants         Arocatus roeselii - (Schilling, 1829)    _ * 

13 Bruine moswants                    Drymus brunneus - (R.F. Sahlberg, 1848)  _ * 

14 Ryes moswants                        Drymus ryeii - (Douglas & Scott, 1865)  _ * 

15 Berkensmalsnuit                      Kleidocerys resedae - (Panzer, 1797)  _ * 



16 Elzenpropjeswants          Oxycarenus modestus - (Fallén, 1829)  _ * 

17 Gewone rookwants          Rhyparochromus vulgaris - (Schilling, 1829)   _ * 

18 Kortvleugelige zaagpoot        Scolopostethus affinis - (Schilling, 1829)  _ * 

19 Bonte zaagpoot                        Scolopostethus pictus - (Schilling, 1829)  _ * 

20 Thomsons zaagpoot          Scolopostethus thomsoni - (Reuter, 1875)  _ * 

21 Doffe donsrug                        Stygnocoris fuligineus -  (Geoffroy, 1785)  _ * 

22 Glanzende donsrug          Stygnocoris sabulosus - (Schilling, 1829)  _ * 

Familie Pyrrhocoridae (Vuurwantsen) 

23 Vuurwants                        Pyrrhocoris apterus - (Linnaeus, 1758)  _ * 

Familie  Acanthosomatidae (Kielwantsen) 

24 Berkenkielwants          Elasmostethus interstinctus - (Linnaeus, 1758) _ * 

25 Gewone kielwants          Elasmucha grisea - (Linnaeus, 1758)  _ * 

Familie Pentatomidae (Schildwantsen) 

26 Mijterschildwants                    Aelia acuminata - (Linnaeus, 1758)  _ * 

27 Knoopkruidschildwants  *      Carpocoris purpureipennis - (De Geer, 1773) * * 

28 Bessenschildwants *          Dolycoris baccarum - (Linnaeus, 1758)  * * 

29 Koolschildwants *          Eurydema oleracea - (Linnaeus, 1758)  * * 

30 Groene schildwants *          Palomena prasina - (Linnaeus, 1761)  * * 

31 Zuidelijke schildwants          Peribalus strictus - (Wolff, 1804)   _ * 

32 Grauwe schildwants          Rhaphigaster nebulosa - (Poda, 1761)  _ * 

33 Blauwe schildwants           Zicrona caerulea - (Linnaeus, 1758)  _ * 

Familie Scutelleridae (Pantserwantsen) 

34 Gewone pantserwants           Eurygaster testudinaria - (Geoffroy, 1785)  _ * 

Familie Anthocoridae (Bloemwantsen) 

35 Gewone bloemwants           Anthocoris nemorum - (Linnaeus, 1761)  _ * 

Familie Miridae (Blindwantsen) 

36 Grasbreedneus                          Amblytylus nasutus - (Kirschbaum, 1856)  _ * 



37 Lichtgroene schaduwwants     Apolygus spinolae - (Meyer-D•r, 1841)  _ * 

38 Aardappelprachtblindwants     Closterotomus norwegicus - (Gmelin, 1790) _ * 

39 Esdoornhalsbandwants             Deraeocoris flavilinea - (A. Costa, 1862)  _ * 

40 Loofboomhalsbandwants         Deraeocoris lutescens - (Schilling, 1837)  _ * 

41 Rode halsbandwants             Deraeocoris ruber - (Linnaeus, 1758)  _ * 

42 Zwervende bochelwants           Dicyphus errans - (Wolff, 1804)   _ * 

43 Koekoeksbloembochelwants    Dicyphus globulifer - (Fall‚n, 1829)  _ * 

44 Vingerhoedskruidbochelwants Dicyphus pallicornis - (Fieber, 1861)  _ * 

45 Bosandoornbochelwants           Dicyphus pallidus - (Herrich-Sch„ffer, 1836) _ * 

46 Slanke diksprietblindwants        Heterotoma planicornis - (Pallas, 1772)  _ * 

47 Grote bonte graswants              Leptopterna dolabrata - (Linnaeus, 1758) _ * 

48 Brandnetelblindwants              Liocoris tripustulatus - (Fabricius, 1781)  _ * 

49 Weideschaduwwants *              Lygus pratensis - (Linnaeus, 1758)  * * 

50 Behaarde schaduwwants           Lygus rugulipennis - (Poppius, 1911)  _ * 

51 Stippelblindwants              Pantilius tunicatus - (Fabricius, 1781)  _ * 

52 Streepdijblindwants              Plagiognathus arbustorum - (Fabricius, 1794) _ * 

53 Tweedoornsmallijf             Stenodema calcarata - (Fall‚n, 1807)  _ * 

54 Gewone smallijf             Stenodema laevigata - (Linnaeus, 1758)  _ * 

55 Grasbloemwants             Stenotus binotatus - (Fabricius, 1794)  _ * 

Familie Nabidae (Sikkelwantsen) 

56 Boomsikkelwants             Himacerus apterus - (Fabricius, 1798)  _ * 

57 Miersikkelwants             Himacerus mirmicoides - (O. Costa, 1834) _ * 

58 Moerassikkelwants             Nabis limbatus - (Dahlbom, 1851)  _ * 

Familie Tingidae (Netwantsen) 

59 Dictyla humuli                           Dictyla humuli - (Fabricius, 1794)   _ * 

 

Volgorde van naamlijst is gegenereerd uit de soorten samenstelling van waarneming.nl  



Bijlage 5
Natuuronderzoek met een wildcamera.

In 2017/2018 hebben wij voor het eerst een wildcamera getest. Eind 2019 is met een 
tweede wildcamera opnieuw een test gestart. Bij de ingang van de natuurtuin is een 
duidelijk zichtbare waarschuwingssticker aangebracht.

Wat wilden wij te weten komen met deze twee test-series?: 

• Is een wildcamera handig bij het in kaart brengen (inventariseren) van het wild 
(groter dan insecten) in een klein gebied als de natuurtuin, dat we toch redelijk 
goed kennen? 

• Kunnen we met een wildcamera meer leren over dierengedrag in de natuurtuin en 
eventueel ons beheer daarop aanpassen? 

• Eind 2017 en in de loop van 2018 hadden we te maken met een reeks vernielingen. 
Met de opstelling van de camera is daar een paar keer rekening mee gehouden.

De twee testperiodes (2017/2018 en eind 2019) waren vooral een ontdekkingstocht naar 
cameralocaties die interessante beelden kunnen opleveren. We hebben 3 soorten locaties
met de camera bekeken: 

• In bomen met uitzicht over een ruim gebied (ingang van de natuurtuin, voormalige
kruidentuin en voormalige bijenstal, horizontale tak bij ijsvogelwand). 

• Opvallende objecten (houtstapels in de bosjes, greppels langs de buitenkant van de
natuurtuin, dood konijn,  bospoel in het wilgenbosje, afgegraven oever van de 
noordelijke poel).

• (Konijnen)holen.

De camera is elke week gecontroleerd. Meestal werd de camera na een week verplaatst. 
Op enkele locaties bleef hij langer hangen. 
In de toekomst willen we op locaties waar interessante waarnemingen zijn gedaan de 
camera langer laten hangen. 
Najaar  2018 is de eerste testperiode afgebroken omdat de camera het begaf. Eind 2019 is 
met een nieuwe camera een tweede testperiode gestart.



Cameralocaties 2017/2018                                                                                   Cameralocaties 2019

Dieren die herkenbaar met de camera zijn vastgelegd:

• Vogels: Houtduif, Gaai, Roodborst, Heggenmus, Winterkoning,  Merel, Koperwiek,
Koolmees, Vink, Zanglijster Fazant. 

• Zoogdieren: Rode kat, Zwart-witte kat, Hond, Konijn, Egel, Bunzing, (Bos?)muis, 
Eekhoorn, Reeën, Vos.

• Amfibieën: Kikker, Pad.

Is een wildcamera handig bij het in kaart brengen (inventariseren) van het wild (groter 
dan insecten) in een klein gebied als de natuurtuin? Ja. 

• Op de wildcamera staan veel dieren die we regelmatig “live” zien zoals konijnen, 
eekhoorns en vogelsoorten als kraai, houtduif, ekster en gaai. 

• Van diersoorten waarvan we wisten dat ze in de natuurtuin voorkwamen (sporen) 
maar die we nooit of zelden te zien krijgen, zoals egels, reeën, fazant en een vos 
hebben we nu de eerste videobeelden.

• Er zijn nieuwe diersoorten “ontdekt”: Bosmuis, Koperwiek en Bunzing. 

Opvallende waarnemingen tot nu toe:

• De aantrekkingskracht van de kleine beschutte bospoel (alleen water in natte 
periodes) op allerlei vogelsoorten en eekhoorns.

•  Reeën blijken zich op te houden in de meest verborgen plekken maar ook 
regelmatig de voorkant van de natuurtuin af te struinen.

• Koolmezen, Pimpelmezen en Grote bonte specht blijken regelmatig het 
insectenlab af te speuren naar eten.

• De houtstapels in de bosjes en de houtwallen aan de buitenkant van de natuurtuin 
worden met enige regelmaat geïnspecteerd door Vos en Bunzing.

• Kleine  konijnenholen om in de omgewoelde grond eten te zoeken of een zandbad 
te nemen.



• Horizontale takken en stammen worden vaak door eekhoorns (looproute) en 
vogels (uitkijkplek/rustplaats) gebruikt.

Kunnen we met een wildcamera meer leren over dierengedrag in de natuurtuin en 
eventueel ons beheer daarop aanpassen? Ja. 

• Het plan om de bospoel vrij te snoeien (om de plantengroei te stimuleren) laten we
vallen. Het zou betekenen dat we beschutting weghalen die waarschijnlijk 
belangrijk is voor vogels en eekhoorns. 

• Schuine en horizontale takken en stammen worden vaak gebruikt als looproute 
(eekhoorns, muizen) en uitkijk/rustplek (vogels): Omgewaaide en gekapte bomen 
laten we, als ze niet in de weg liggen en geen gevaar opleveren liggen.

 
 


