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Dit rapport is geschreven door de KNNV Bollenstreek in opdracht van Landgoed en Golfbaan 

Tespelduyn. Deel 1 was de inventarisatie 2017, deel 2 de inventarisatie 2018. 

 
Voor vragen over de rapportage kunt u contact zoeken met: 
Secretariaat KNNV Bollenstreek: Maud van der Veen (secretaris@bollenstreek.knnv.nl) 

 

Website: https://bollenstreek.knnv.nl/  

Twitter: KNNV Bollenstreek  @Streeknatuur 

Facebook: KNNV Bollenstreek 

   

De meeste foto’s zijn gemaakt door André Beijk, Jan en Riek Bischoff Tulleken, Adrie Van Dam, 
Thomas van Haaster, Sarah Humphrey, Agaat Mesman, Annelies Moolenaar, Cees Timmermans, 
Maud van der Veen en Paul Venderbosch. 
Voor de overige foto’s zie fotoverantwoording op blz. 42.  
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1 Waarom is er weer een natuurinventarisatie uitgevoerd? 
Landgoed en Golfbaan Tespelduyn (hierna Tespelduyn genoemd) heeft duurzaamheid hoog in het 

vaandel staan. De focus ligt daarbij onder andere op het ecologisch systeem. Tespelduyn heeft in dat 

kader de Afdeling Bollenstreek van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische vereniging, 

hierna de KNNV genoemd) gevraagd een natuurinventarisatie te doen. De KNNV heeft in 2017 en 

2018 de eerste inventarisatie uitgevoerd. Het verslag daarover is gebruikt voor de GEO certificering 

van Tespelduyn, die eind 2018 succesvol is afgerond.  In 2022 vindt de hercertificering van 

Tespelduyn plaats. In dat kader heeft de KNNV in 2021 opnieuw een natuurinventarisatie uitgevoerd. 

Daarbij hebben we het natuurverbeterplan van Tespelduyn betrokken.  

We hebben in 2021 elke derde zaterdagochtend van de maand over de golfbaan gelopen en alle 

verschillende soorten vogels, planten, paddenstoelen, mossen, korstmossen, vlinders, libellen, 

insecten, zoogdieren en amfibieën op naam gebracht.  De inventarisatieploeg bestond uit 13 leden 

van de KNNV, die op verschillende expertisegebieden deskundig zijn.  Waar nodig hebben we boeken 

geraadpleegd en soms heeft OBSidentify ons geholpen.  We hebben er zelf ook weer veel van 

geleerd. Wij hebben genoten van de natuur op Tespelduyn en bieden U met genoegen ons verslag 

aan.  
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2 Wat hebben we in 2021 gevonden? 
We hebben heel veel verschillende soorten planten, vogels, paddenstoelen enz. gevonden. Hoewel 

we hetzelfde systeem hebben gehanteerd als de vorige telling zijn de aantallen niet zomaar 

vergelijkbaar. De groep tellers was dit keer groter en we bestreken een groter expertise gebied, wat 

op sommige onderdelen de hogere getallen verklaart. Maar ook de input van golfers werd groter. De 

betrokkenheid bij de natuur groeide. 

Overzicht Aantal 
soorten 
gezien in 
2021 

  Aantal 
soorten 
gezien in 
2017/2018 

  Aantal soorten 
gezien in 
2017/2018/2021 

Planten en bomen 417  339   481 

Vogels 89   74   110 

Paddenstoelen 234   30   264 

Mossen, korstmossen, roest 61  17  63 

Dagvlinders 22   19   24 

Nachtvlinders 21   13   30 

Libellen 12   15   16 

Andere insecten 119   62   153 

Zoogdieren 11   15   15 

Andere dieren 13  7  13 

  999   591   1169 

 

2.1 Wat was het verschil met de vorige telling? 
In 2018 constateerden we al dat de diversiteit op Tespelduyn hoog was. Dat is nog net zo. Alhoewel 

we niet alle soorten uit de telling van 2017 en 2018 zijn tegengekomen, hebben we wel weer veel 

nieuwe soorten gezien. Omdat het terrein zo groot is en je er maar een keer per maand komt, kun je 

nu eenmaal niet alles wat er groeit en bloeit vastleggen. We hebben zeker niet de indruk dat de 

diversiteit achteruit is gegaan.  We laten per groep de resultaten van 2021 zien. 

2.1.1 Vogels 
In de afgelopen jaren is de vogelstand jaarlijks meegenomen met het Broedvogelmonitoring project 

(BMP) van SOVON. Daarnaast heeft Tespelduyn meegedaan aan Birdwatching Day. En golfende 

vogelaars hebben regelmatig hun incidentele waarnemingen doorgegeven. Hierdoor hebben we een 

goed overzicht gekregen van de vogelstand op Tespelduyn.  

Het aantal soorten is in de afgelopen jaren onveranderd hoog gebleven. In 2017/2018 telden we 81 

soorten, in 2021 89 verschillende soorten. Via BMP werden 339 broedparen vastgesteld bij 57 

soorten. In de loop van de afgelopen vijf jaren hebben we 110 verschillende soorten gespot. 

We concluderen dat de vogelstand op Tespelduyn in soortenrijkdom stabiel is gebleven en dat het 

aantal broedgevallen is toegenomen. Dat komt waarschijnlijk doordat de dichte bossen iets 

uitgedund zijn, waardoor er meer licht is gekomen. Verder zijn de bosschages juist dichter geworden, 

waardoor daar meer bescherming en voedsel (bessen, insecten) te vinden is. In 2021 werd het 

gemeente depot, dat in het SOVON vogeltelgebied ligt, opeens druk bezocht door Oeverzwaluwen. 

Ze bouwden er wel 30 tot 40 nesten in een afgegraven zandhoop. De gemeente Noordwijk heeft op 

ons verzoek het gebied afgezet, waardoor de zwaluwen ongestoord konden broeden. 
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Vaste vogels op Tespelduyn zijn onder anderen: 

Blauwborst, Scholeksters, Torenvalk, Witte kwikstaart,  

Fazant, de Blauwe reiger, Kneu en Roodborsttapuit. 

 

Leuke nieuwe vogelsoorten waren: de Spotvogel, de Braamsluiper, de Nachtegaal en de Koekoek.  

 

2.1.2 Planten en bomen  
De soorten rijkdom op Tespelduyn is hoog. In 2017/18 vonden we 339 verschillende soorten, in 2021 

417 soorten. Samen met de voorgaande tellingen zagen we 481 verschillende soorten.  

Wat planten betreft hebben we op Tespelduyn te maken met diverse biotopen:  water, 

pioniersgrond, grasland, boszomen, akkers, ruigtes, struweel en loofbos. Dat verklaart waarom er 

zo’n grote diversiteit is. We hebben wel gemerkt dat de pioniersgrond langzaam verdwijnt op 

Tespelduyn. We constateren anderzijds dat er meer plekken zijn waar de planten “met rust” gelaten 

worden. Het maaibeleid is aangepast, waardoor er meer ruigtes ontstaan.  

Daarnaast is er ruimte gemaakt voor veldbloemenperken. Bij Hole 7 is in 2019 het eerste perk 

aangelegd en in 2021 is aan het eind van hole 3 een tweede perk aangelegd. Op de terp wordt alleen 

het middenstuk naar hole 13 nog gemaaid. De randen daarnaast niet meer, waardoor er de hele 

zomer prachtig kleurende veldbloemen kunnen bloeien. De insecten zoemen er vrolijk op los. 
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De nieuwe trots van Tespelduyn in 2021 was de 

Brede wespenorchis. We hadden hem nog niet 

eerder gezien op Tespelduyn en hopen dat hij 

blijft. Het maaibeleid ter plekke is meteen 

aangepast. 

 

 

 

 

 

2.1.3 Paddenstoelen, mossen, korstmossen en roesten 
 

2.1.3.1 Paddenstoelen 

De paddenstoelen op Tespelduyn doen het goed. De opgestapelde boomstammen en takkenrillen en 

de losliggende takken zorgen voor een grote variëteit aan kleine paddenstoelen. Daar hebben we 

met deze telling extra op gelet, wat de vergelijking met de vorige telling enigszins vertekent.  

Het feit dat de bodem tussen de bomen meer met rust gelaten wordt, zorgt ervoor dat daar de 

paddenstoelen hun gang kunnen gaan. Ook op de parkeerplaats hebben we de Weidekringzwammen 

steeds grotere heksenkringen zien vormen. Zelfs op de fairways zijn kleine paddenstoelen te vinden. 

Zowel de Dooiergele mestzwam (een ”mestminner”) als de Zwartwordende wasplaat (een 

“mesthater”) groeien er, wat erop duidt dat er niet teveel bemest wordt.  

En ook de Spechtinktzwam, die op de rode lijst staat,  heeft zich in de loop der jaren erg uitgebreid. 

Zie verder onder 2.2.3. 
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Vaste paddenstoelen op Tespelduyn zijn: 

Gekraagde aardster, Biefstukzwam, Zwartwordende wasplaat, Dooiergele mestzwam, 

Gele korstzwam, Geschubde inktzwam, Witte kluifzwam en de Knolparasolzwam 

 

  

Leuke nieuwe vondsten bij de grotere paddenstoelen waren:  

Hazenpootjes, Stinkparasolzwam, Oranjerode stropharia en de Gewone Pelargoniumgordijnzwam.  

 

Zoals al aangegeven hebben we extra aandacht besteed aan de mini-zwammen: de zakjeszwammen 

(Ascomyceten), de slijmzwammen (Myxomyceten) en de korstjes, waasjes, veegjes (Plaatjesloze 

Vlieszwammen). 

We vonden bijna 200 soorten! Veel van deze soorten zijn slechts tienden van een millimeter groot! 

Als je oude takjes oppakt en met een loepje bekijkt, gaat er een wereld voor je open. We laten 

enkele exemplaren zien.  
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Foto 1. <- Een flinter hout (gefotografeerd met een 2-

euromunt als achtergrond) met daarop 6 soorten 

Te zien zijn: 

1. Wimpertandjeszwam 

2. Stijfselzwam 

3. Olijfgeel Kruikje (groeit altijd op kernzwam, hier op 

de Zwarte Viltzwam), middellijn 0.5-1.0 mm. 

4. Zwarte Viltzwam  

5. Bosnetje 

6. Onbekend roze bolletje 

 

 

Foto 2. -> Kruidenvulkaantje, middellijn 0.3-0.4 

mm. met Helminthosporum velutinum (de dunne 

draadjes), zeer algemeen voorkomend.  

 

 

<- Foto 3. Paarse Poria met Ruwe Tweespanzwam, 

middellijn max. 0.15 mm. 

 

Foto 4. -> Fopdraadwatje, 0.5 tot 3.5 mm. groot, 

de insecten zijn springstaarten. Het 

Fopdraadwatje is een Slijmzwam/Myxomyceet. 

N.B.: Slijmzwammen zijn ooit (voorlopig) bij de 

paddenstoelen/zwammen ingedeeld, maar 

horen daar niet bij. Het is plant noch dier, maar 

een geheel apart organisme, sommige soorten 

met zeer bijzondere eigenschappen.  

 

 

2.1.3.2 Mossen en Korstmossen 

Hoewel de naam anders doet vermoeden, zijn mos en korstmos twee heel verschillende soorten. Een 

mos (bryofyt) is een kleine groene plant met sporen. Een korstmos (lichen) is korst noch mos: het is 

een samenlevingsvorm van een alg en een schimmel. 

Mossen houden van vocht en schaduw en dat is op verschillende plekken op Tespelduyn aanwezig. 

We vonden dan ook 24 verschillende soorten mos. 
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Hieronder zien we:  

Gewoon muisjesmos, Gewoon purpersteeltje en Grijze haarmuts. 

 

 

 

 

 

Korstmossen kun je vinden op levend en dood hout, op stenen en op de bodem. Ze houden meer van 

licht dan mossen. Op Tespelduyn vonden we 42 soorten. Je vindt ze vooral op de (hard)houten 

planken op de bruggetjes, langs de waterkant en de grote stenen langs de paden en op de 

boomstammen. Maar ook lantaarnpalen en de netten zijn kennelijk aantrekkelijke plekken. 

We zagen onder andere: Groot dooiermos op de netten en de lantaarnpalen en het Melig takmos.  

 

Gewoon purperschaaltje,  Grove geelkorst en Grauwe rijpmos.  

 

2.1.4 Vlinders 
Door de vele planten bleef de soortenrijkdom bij de vlinders stabiel. We vonden ongeveer dezelfde 

soorten. We zagen echter wel op meer plekken vlinders. Vooral bij het nieuwe veldbloemenperk bij 

Hole 7 zagen we veel vlinders genieten van het bloemenmengsel. In de voorgaande jaren vonden we 

in dat deel van het terrein weinig vlinders. De zuidhelling van de terp was altijd al in trek, maar door 

het aangepaste maaibeleid op de terp waren ook daar meer vlinders te vinden. Ook rondom het pad 

langs het Steengrachtkanaal bij hole 4 waren vlinders te vinden. Dat pad blijft open, omdat het 

gebruikt wordt door de greenkeepers. Daarentegen waren er minder vlinders op het pad tussen de 
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terp en het Steengrachtkanaal. Daar wordt niet meer gemaaid, waardoor het riet het heeft 

overgenomen. Hoger op de helling waren ze wel weer te vinden.  

Mooie dagvlinders, die de kleurrijkdom van deze soorten goed laten zien,  waren  

De Kleine vos, Kleine vuurvlinder, Dagpauwoog en het Scheefbloemwitje, een relatief nieuwe soort in 

Nederland. 

 

Ook troffen we enkele leuke nachtvlinders.  

De Gamma-uil, de Gestreepte goudspanner, rupsen van de Zuringuil en de Kleine beer. 

 

2.1.5 Insecten 
Er zijn veel insecten op Tespelduyn, omdat er veel gebieden zijn, waar de natuur zijn gang kan gaan. 

Midden op de fairways vind je juist weinig insecten. In het korte gemaaid gras of in de wat langere 

fairways is weinig voedsel te vinden. Maar zodra de vegetatie zijn gang kan gaan, zie je steeds meer 

insecten.  

We hebben naar veel soorten insecten gekeken: bijen, hommels, kevers, lieveheersbeestjes, muggen, 

spinnen, sprinkhanen, vliegen, wantsen en zweefvliegen.  Hoe meer je zoekt, hoe meer soorten je 

tegenkomt. De insectenwereld is heel groot en uitgebreid. 

Vooral de nieuwe bloemenperken waren in trek, maar ook de zijkanten van de terp, waar de korte 

vegetatie zijn gang kon gaan. Het laantje tussen hole 4 en het Steengrachtkanaal  bleek ook een 

insectenrijke plek.  Het ligt vaak wat in de luwte en er groeien veel wilde planten op de afvalhopen, 

waar het groenafval kan composteren.  

En ook achterkanten van allerlei bladen bleken leuke verstopplekken voor wantsen en gallen.  
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We laten een aantal exemplaren zien:  

Lieveheersbeestje, Akkerhommel, Groene vleesvlieg, Honingbij,  

Kleine bijvlieg, Stadsreus, Rozengalwesp en de Groene wants. 

    

2.1.6 Zoogdieren 
Na het afsluiten van de vorige inventarisatie zijn we in 2019 nog wel doorgegaan met de zoogdieren. 

We hebben wildcamera’s neergezet, waarmee we konden vastleggen wat het geheime leven op 

Tespelduyn is. De camera’s zijn in 2019 en 2021 het hele jaar en in 2020 van september tot 

november geplaatst in het ruigtegebied van Tespelduyn. Regelmatig zijn ze op een andere plek 

neergezet. In die tijd zijn de camera’s niet bezocht om zoveel mogelijk mensenlucht te vermijden. Dat 

leverde tienduizenden foto’s op. 

Er blijken vier soorten muisachtigen op 

Tespelduyn te zitten: De Bosmuis (65%), De 

Veldmuis (20%), De Huisspitsmuis (15%) en 

de Bruine Rat. Deze hebben zich heel vaak 

op de foto laten zetten. Misschien hebben 

we ook veel foto’s van dezelfde muizen 

gemaakt (ze zijn niet zoals sommige vogels 

geringd). 

De marterachtigen hebben we in 2019 wel gezien, maar in 2020 en 2021 niet. Reden kan zijn dat dit 

jaar landelijk ook geen goed muizenjaar was. 

De Vos werd betrapt aan de hand van zijn poep en hij 

of zij liet zich ook mooi fotograferen. De hazen 

werden wel waargenomen maar lieten zich niet voor 

de camera’s zien. Het lokvoer dat wij gebruiken is 

voor hen niet aantrekkelijk. Egels vermoeden we wel 

op Tespelduyn, maar we hebben ze ook niet kunnen 

fotograferen.  
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Twee huiskatten kwamen ook regelmatig 

wat voer zoeken bij de struikrover, (een 

van de opstellingen van de camera’s). 

Daarnaast hadden we op de camera in de 

struikrover regelmatig vogels. Zo hebben 

we hele fazantenfamilies zien passeren, 

mannetje, vrouwtje en jongen, grote 

groepen Kauwtjes, ook waren het 

Winterkoninkje en de Heggenmus vaste 

gasten. Naaktslakken en insecten kwamen 

ook regelmatig op het aangeboden voedsel 

af.  

De Dwergvleermuizen hebben zich in lente, zomer en herfst in het bos laten horen op de batdetector 

en soms ook laten zien, maar niet laten fotograferen. De Rosse vleermuizen waren in de lente van 

2021 weinig aanwezig, in de herfst daarentegen waren ze er wel in flinke aantallen op en langs de 

bollenvelden.  Waarschijnlijk was in het voorjaar de begroeiing van de bollenvelden te weinig of niet 

geschikt voor de insecten waar ze op jagen en in de herfst wel. 

  

 

En Adrianus was natuurlijk ook regelmatig in levenden lijve te zien.  

 

 

 

 

 

2.2 Hoe staat het met de ambassadeurs? 
De ambassadeurs zijn voor ons de soorten, die we echt willen behouden, omdat ze veel zeggen over 

de natuurwaarde van Tespelduyn. Het gaat dan om soorten waar je trots op kunt zijn, soorten 

waarmee je wilt pronken, soorten die niet overal te vinden zijn.  

 

In 2018 hebben we als eerste de Patrijs als 

ambassadeur benoemd. En dat heeft hij 

geweten. Vanaf de vorige telling zijn veel 

mensen betrokken geraakt bij het Patrijzen 

paartje, dat over de golfbaan scharrelde. We 

kregen zelfs de meldingen over de kinderen 

door.  
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In samenwerking met de ANLV Geestgrond is er, in navolging 

van het Partridge project van Vogelbescherming Nederland, 

in de wintermaanden een voederton voor de Patrijzen op 

Tespelduyn neergezet. In 2019 en 2020 hadden we zelfs 

twee paartjes op Tespelduyn met kinderen.  

 

 

De Rietorchis was ook een echte 

ambassadeur op Tespelduyn. Hij 

was vooral bij de vijvers op 

parkhole 1 en op hole 6 te vinden, 

maar ook bij het begin van hole 7 

langs de bosrand. In de loop van 

de jaren breidden de vindplaatsen 

steeds uit in aantal en omvang. Nu 

lijkt het bijna geen bijzonderheid 

meer. Hij heeft zijn habitat 

kennelijk gevonden.  

 

Het Waterdrieblad doet het wat minder uitbundig. Het is nog 

steeds in de vijvers te vinden, maar lijkt in aantal niet 

gegroeid.  

 

 

 

 
Bij de paddenstoelen was de Spechtinktzwam de ambassadeur. En dat heeft hij waar gemaakt. Elk 

jaar stak hij weer zijn kopje boven de grond. En niet alleen langs het pad bij hole zes, maar ook in het 

bos bij Parkhole 2. Hoe zo, Rode lijst? Door af te spreken dat de grond daar met rust gelaten werd, 

kon de Spechtinktzwam groeien. Het aantal exemplaren nam spectaculair toe en de periode waarin 

we ze zagen ook. In 2021 hebben we wel vijf weken van steeds verschillende exemplaren mogen 

genieten. In de rest van het land zijn slechts enkele groeiplaatsen bekend.  
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2.3 Wie worden de nieuwe ambassadeurs 
We hebben er vier uitgekozen.  

 

 

De Brede wespenorchis. De komst van deze soort mag als een groot 

succes worden beschouwd van het gevoerde beheer van de afgelopen 

jaren. Nu deze tweede orchideeënsoort zich op Tespelduyn heeft 

gevestigd, is de kans groot dat er uitbreiding komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bunzing is een prachtige nieuwe 

ambassadeur voor Tespelduyn. We 

hebben hem al eenmaal op de camera weten vast te leggen. De Bunzing wil wel graag 

natuurvriendelijke oevers (nvo’s) en hier hebben kikkers, padden of de ringslang ook profijt van. Als 

hij zich hier echt vestigt en er meerdere exemplaren zitten, zijn er flinke stappen gezet om het terrein 

van Tespelduyn meer natuurlijk te maken.  

 

 

De Zwartwordende wasplaat: wasplaten zijn soorten die echt 

kieskeurig zijn in de keuze voor een groeiplek. Wasplaten 

groeien op arme/verarmde gronden (waar het maaisel steeds 

verwijderd wordt). In hoog gras verstikken ze. En ze hebben 

gekozen voor Hole 7. Dat is bijzonder en ze staan er al sinds we 

tellen. 

 

 

 

 

 

 

De Nachtegaal is een leuke nieuwkomer. Iedereen 

kan hem herkennen aan zijn uitbundige zang. Op 

hole 4 bij de afslag is hij in het voorjaar niet te 

missen.  
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2.4 Zijn de dromen uitgekomen? 
Dromen over mooie soorten, die je graag zou willen zien op Tespelduyn, helpt bij het bepalen van je 

beheersmaatregelen. Je kunt niet alles realiseren, maar misschien kun je met een paar eenvoudige 

maatregelen toch een soort helpen om zich te settelen op Tespelduyn. Het moeten soorten zijn, die 

tot de verbeelding spreken, waar je wat voor over hebt. 

We droomden van het IJsvogeltje. In de eerste jaren is ook dat 

gelukt, met enige regelmaat kregen we een melding van een 

blauwe flits. De ware vogelaars wisten wat het was. Ook 

hebben we geprobeerd bij een watertje wat overhangende 

takken en een steil wandje aan te leggen, om de IJsvogel te 

verleiden er te gaan broeden en niet alleen maar te vissen. Het 

bleef toch bij vissen. Afgelopen winter was het ijzig koud en 

overal in de omgeving zijn de ijsvogeltjes weer uitermate 

zeldzaam geworden. In 2021 hebben geen melding van een 

ijsvogel op Tespelduyn ontvangen.  

 

We droomden ook van meer ”bloeiers”. Nou, die droom is uitgekomen. Er zijn twee nieuwe 

veldbloemenvelden gecreëerd, waar inheemse veldbloemen zijn ingezaaid. Bij Hole 7 en bij hole 3. Ze 

blijven het hele jaar staan en worden slechts eenmaal gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

We droomden van de Vliegenzwam, maar die droom is nog niet 

uitgekomen. Er zijn te weinig Berken en Lariksen op Tespelduyn, de 

natuurlijke partners van de Vliegenzwam. Die krijg je ook niet 

zomaar erbij. De Abelen langs het fietspad zouden een alternatief 

kunnen vormen, want onder Abelen zie je tegenwoordig ook steeds 

vaker Vliegenzwammen. Nog even wachten misschien? 
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En tenslotte droomden we van de Kolibrievlinder, maar 

ook die droom is ook nog niet uitgekomen. 

Kolibrievlinders houden van planten met bloemen die 

veel nectar afgeven. De Kolibrievlinder komt af op 

buisvormige bloemen, zodat hij er met zijn tong precies 

in kan om de zoete stof te pakken te krijgen. Planten die 

deze vlinder aantrekken zijn onder andere vlinderstruik 

(Buddleja), vlambloem (Phlox), dropplant (Agastache), 

valeriaan (Valeriana), zeepkruid (Saponaria), ijzerhard 

(Verbena), kamperfoelie (Lonicera) en lavendel (Lavandula). Veel van deze struiken zijn tuinplanten, 

die niet zoveel voorkomen op Tespelduyn. De nieuwe vlinderstruiken gaan hier wellicht verandering 

in aanbrengen.  

 

2.5 Welke nieuwe dromen hebben we? 
Alhoewel de dromen uit 2018 nog niet allemaal uitgekomen zijn, hebben al weer nieuwe dromen. 

We dromen van een meer natuurlijkere berm langs de Tespellaan. Nu is 

het allemaal vrij kaal. Wellicht kunnen er ook hagen geplaatst worden, 

zodat vogels meer beschut worden. Misschien kan Tespelduyn de andere 

eigenaren stimuleren om een meer natuurlijkere invulling van het 

bollenlandschap te geven. Het is niet voor niets één van de parels in het 

beleid van de Boeiende en Bloeiende Bollenstreek. 

 

We dromen van meer Pijlkruid in de 

vijvers. Het staat nu op slechts enkele 

plaatsen. Het zou vermeerderd kunnen worden door wortelstekken.  

 

 

We dromen van de Wezel en de Boommarter. Die hebben meer 

dood staand hout (Boommarter) en kruidenrijke vegetatie (Wezel) 

nodig. Met wat simpele aanpassingen in het snoei en kapbeleid is 

dat te realiseren.  

We dromen van meer Baarzen, 

Snoeken en andere vissen in de vijvers. Daarmee wordt het terrein 

ook aantrekkelijker voor Reigerachtigen. En de aanwezigheid van 

libellen zal daarmee ook een impuls 

kunnen krijgen. 

 

En we dromen van het Vuurzwammetje. Ook een wasplaat maar dan 

knalrood. Als de bodem voldoende verarmd is, komt hij vast. Op sommige 

plaatsen op Tespelduyn is dat best realiseerbaar.  
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3 Wat is er gedaan met de aanbevelingen uit het vorige rapport? 
In het vorige rapport hadden we een aantal aanbevelingen opgenomen. Per aanbeveling beschrijven 

we wat er meegedaan is.  

3.1 Maai- en snoeibeheer 
 Oriënteer je op optimaal maaibeheer van de rough, zeker met het oog op de orchideeën. 

Denk aan sinusmaaien, steppingstone zones en gefaseerde uitvoering.  

Het maaibeheer is aangepast. Sommige delen worden nog slechts eenmaal per jaar gemaaid, 

andere delen worden in delen aangepakt. Er is een evenwicht gevonden tussen het 

faciliteren van het golfspel en de natuur. Hierdoor zijn er in de zomer meer bloeiende 

planten te vinden.  

 Oriënteer je op optimaal beheer van de rietzomen om de waterkwaliteit te verbeteren, 

waarbij zowel maaien als baggeren ingezet kan worden. Bij de aanpak gefaseerd te werk 

gaan, zodat de aanwezige beesten zich kunnen verplaatsen.  

Als de rietkragen worden onderhouden, blijven hier en daar stukjes staan. Er wordt daarbij 

dus de mogelijkheid geboden om zich te verplaatsen. Omdat het beheer door externen 

wordt gedaan, moet de klus wel in een keer afgemaakt worden.  

 Hou bij het maaien rekening met de zaadvorming van planten. Niet te vroeg en gefaseerd als  

dat mogelijk is.  

Het maaien van de planten is aangepast aan de plek van de baan. In verband met het golfspel 

wordt op sommige plekken vaker gemaaid, maar daar waar het golfspel niet wordt 

gehinderd, wordt bij het maaien rekening gehouden met de zaadvorming.  

 Om Nachtegalen aan te trekken is een dichte beplanting nodig. Dit zou mogelijk gerealiseerd  

kunnen worden op een deel van de oostelijke helling van de Terp. De onderbegroeiing niet  

snoeien.  

De onderbegroeiing op de terp en langs hole 4 is niet gesnoeid. Bij hole 4 heeft de 

Nachtegaal daar inderdaad van geprofiteerd en reeds twee jaar een nest gebouwd. Ook de 

terpbegroeiing is met rust gelaten. Daar hebben Braamsluiper en Spotvogel genesteld tussen 

de vele Kneuen, Lijsters en Merels. 

 Afvoer van het maaisel en baggermateriaal vermindert de voedselrijkdom, waardoor de  

soortenrijkdom en de biodiversiteit verbetert.  

Het meeste maaisel wordt afgevoerd en opgeslagen naast hole 4.  

 Laat in de bosachtige zones de bomen en takken liggen om paddenstoelen te stimuleren. 

In de bosachtige zones zijn veel takkenrillen en houtstapels gemaakt. Soms ligt er nu wel erg 

veel vers hout. Op de oudere stapels zie je langzamerhand de paddenstoelengroei 

toenemen.  

 

3.2 Nieuw groen 
 Overweeg bij de bosachtige zones aanplant van natuurlijke struiken en bomen met zaden of 

vruchten, waardoor de voedselrijkdom toeneemt.  

In de bosachtige zones zijn geen nieuwe bomen aangeplant. Door de bestaande beplanting, 

waaronder bes-dragende struiken, zijn gang te laten gaan is de voedselrijkdom toch 

toegenomen. 

 Overweeg bij de struikachtige zones meer Vlinderstruiken of andere soorten bloeiende 

struiken te planten om de vlinders te stimuleren.  

Er zijn enkele Vlinderplanten geplant, maar het effect daarvan is nog niet meetbaar. Wel zijn 

er twee grote perken met veldbloemen aangelegd, die veel vlinders en insecten aantrekken.  
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 Overweeg de aanplant van stinzenplanten naast de narcissen, omdat die zich gemakkelijk zelf  

vermeerderen.  

Er zijn geen stinzenplanten geplant, maar wel weer meer narcissen. Elk jaar is er wel een 

aanbod om bollen te planten vanuit de kwekers in de omgeving. 

 

3.3 Schuil- en nestplaatsen  
 Overweeg nog enkele nestkasten te maken en op te hangen voor vogels en vleermuizen.  

Er zijn nestkasten opgehangen rondom het restaurant en bij de parkholes. Bij het 

schoonmaken bleek dat zeker de helft bezet is geweest. Ook is er een valkenkast geplaatst, 

maar die is nog niet bezet geweest. Er zijn geen vleermuizenkasten geplaatst. Vleermuizen 

vliegen wel rondom de parkholes, voornamelijk aan de oostkant over de bollenvelden.  

 Behoud hier en daar ook rommelhoekjes, zodat er wat beschutting is voor Egels, Patrijzen, 

Salamanders en Muizen.  

Er zijn voldoende rommelhoekjes aanwezig. Uit de observaties met de wildcamera’s blijken 

er veel muizen te zijn op Tespelduyn. Ook de Patrijzen waren te vinden in de randen van de 

terp.  

 Zorg dat de Boerenzwaluwen in de schuren kunnen nestelen.  

De nestmogelijkheden van de Boerenzwaluwen zijn niet verbeterd. De kleine ingang, die zij in 

de greenkeepersloods hadden gevonden is in de volgende jaren niet meer gebruikt.  

 

3.4 Communicatie en samenwerken 
 Communiceer meer over de voornemens en de maatregelen. Creëer draagvlak.  

De KNNV heeft maandelijks een nieuwsbrief opgesteld over de natuur op Tespelduyn. Ook 

zijn er viermaal per jaar wandelingen georganiseerd, waardoor ook niet golfers meekonden 

genieten van de natuur op Tespelduyn. Doordat de plantenrijkdom op Tespelduyn groter en 

kleurrijker werd, werden golfers ook steeds enthousiaster over de natuurwaarde.  

 Behoud het bestaand overleg met andere partijen (KNNV, GOM, Gemeenten, Zuid-Hollands 

Landschap, Hoogheemraadschap Rijnland).  

De samenwerking met de KNNV is voortgezet. Maar ook samenwerking met de gemeente 

Noordwijk was goed. Er is een deel van het gemeenteterrein gesloten toen er 

Oeverzwaluwen bleken te nestelen in de zandoverslag.  

 Vier successen 

Via de nieuwsbrieven van de KNNV en het publiceren van foto’s op sociale media zijn de 

successen zichtbaar geworden. 
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4 Welke nieuwe aanbevelingen hebben we? 
 

4.1 Natuurbeheer 
Veel van de vorige aanbevelingen zijn al overgenomen. De natuur heeft daarvan geprofiteerd. Ga 

daar dus vooral mee door.  

 

Als extra aanbevelingen denken wij aan het volgende: 

 Zoek meer de samenwerking met de omgeving op (zoals de gemeente of de landeigenaren) 

zodat de zijden van de Tespellaan en Houtvesterslaan een nog groenere uitstraling krijgen. Denk 

aan veldbloemen, heggen en een aangepast maaibeleid. 

 Plaats ook nestkasten voor vogels verder van het restaurant vandaan. Bijvoorbeeld bij de 

gebouwen aan het eind van hole 3. Vooral ook omdat hier de verbinding moet plaatsvinden van 

de ecologische zone naar de Keukenhof. Dit punt is daarvoor een prachtig knooppunt. 

 Plaats Vleermuiskasten. Er vliegen nu Rosse vleermuizen rond bij Tespelduyn, die vermoedelijk in 

het Keukenhofbos verblijf houden.  

 Maai af en toe het riet (o.a. op de westhelling van de terp en op een aantal plekken naast het 

Steengrachtkanaal). Op zich is dat wenselijk om niet nog meer riet te krijgen, maar ook om wat 

meer variatie en doorgangen naar de andere biotopen te creëren. Denk bijvoorbeeld  aan het 

maaien van kleinere stroken.  

 Stimuleer huisvesting voor Boerenzwaluwen (invliegopeningen) en Huiszwaluwen (ophangen 

nestgelegenheden onder dakgoot) bij schu(u)r(en) aan oostzijde van het landgoed. 

 Verbreed de bestaande natuurvriendelijke oevers op een paar strategische plaatsen. Dit is goed  
voor de Bunzing, maar ook voor veel amfibieën. Voor de aanleg van nvo’s kan subsidie 
aangevraagd worden bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

 Creëer wat meer staand dood hout oftewel laat dode bomen staan. Staand dood hout is 
waardevoller dan liggend dood hout, omdat er meer gradiënten zijn tussen natte delen 
(onderaan de dode boom) en droge delen (bovenin de boom) waardoor er een grotere diversiteit 
aan paddenstoelen op kan groeien. Tevens zorgen holtes in de drogere zone (dus bovenin de 
boom) voor slaap- en nestmogelijkheden voor bijvoorbeeld Boommarter en Grote bonte specht. 
Mogelijk dat het met oog op boomveiligheid minder aantrekkelijk is, maar door een boom op een 
meter of 3 á 4 meter af te zagen en van alle takken te ontdoen, bereik je al heel wat. 

 Aanleg van takkenrillen: Maak ze hoger als je meer oud hout kwijt wilt, je meer schuilplaatsen 

wilt creëren en minder wilt afvoeren. Maak er ook enkele lager, zodat ze sneller rotten. Laat 

tussen de takkenrillen ruimte voor verrommeling.  

4.2 Communicatie 
Ook op dit gebied zijn veel van de vorige aanbevelingen overgenomen. De betrokkenheid van golfers 

en externen bij de natuur op Tespelduyn is hierdoor vergroot. Ga daar mee door. 

Als extra punten denken wij nog aan het volgende: 

 Natuurfoto’s van Tespelduyn worden nu al via sociale media gedeeld, maar niet in het clubhuis. 

Door dat wel te doen betrek je de golfers meer bij de natuur. Er draaien continu filmpjes over de 

faciliteiten van Tespelduyn. Dit kan prima afgewisseld worden met een fotoreeksje.  

 Betrek scholen bij de natuur op Tespelduyn. Af en toe een natuurlesje wellicht gecombineerd 

met een golfles. 
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5 Wat waren de leukste ervaringen van de inventarisatiegroep? 
 

Als je een jaar lang de natuurontwikkeling op Tespelduyn mag volgen, vallen je veel dingen op. Te 

veel om op te noemen. We willen toch een paar individuele observaties citeren: 

 “In 2017 en 2018 heb ik meegedaan met de inventarisatiegroep Tespelduyn. Mijn aandachtspunt 

was de planten en tijdens onze looprondes heb ik hier veel van geleerd. Door de expertise van de 

andere leden zijn ook de mossen, korstmossen, paddenstoelen en insecten onder mijn aandacht 

gekomen en ook hier heb ik veel van opgestoken. In 2021 het derde jaar kon ik de kennis van 

toen goed gebruiken en het herkennen van planten en de plaatsen waar deze groeien vond ik 

een feest.” 

 “Tijdens een KNNV insectenweek afgelopen zomer zijn de insecten voor mij dit jaar op 

Tespelduyn een aandachtspunt geweest. Door er meer oog voor te hebben heb ik ten opzichte 

van voorgaande jaren veel meer soorten gezien.”  

 “Een bijzonder natuurmomentje was een opmerkelijke tafereeltje met een Harkwesp die op het 

pad naar de terp een holletje in het zand gegraven had en dit afgeschermd had met een schelpje. 

Het schelpje werd vakkundig en behendig door het vrouwtje Harkwesp verwijderd zodat het nest 

met larven van nieuw voedsel voorzien kon worden. En dit alles onder toeziend oog van 

mannetje Harkwesp. Dit onverwachte tafereeltje doet je weer beseffen hoe bijzonder de natuur 

is en waar je vaak zo ongemerkt voorbij loopt.” 

 “De Wespspin vind ik ook een mooie ontdekking. Het is een spin die ik dit jaar pas voor het eerst 

gezien heb en op Tespelduyn kwam ik deze ook tegen. De opvallende Wespspin (vrl) dankt haar 

naam aan het uiterlijk en komt oorspronkelijk uit het Middellands Zeegebied.” 

 “De Spechtinktzwam blijft een toppertje. In 2017 hebben we drie exemplaren gezien en dit jaar 

waren het er bijna dertig tegelijkertijd. Een mooie en zeldzame paddenstoel die het heel goed 

doet in het stukje duinbos dat Tespelduyn rijk is. Wees er zuinig op.” 

 “Het zien opkomen van de Brede wespenorchis. In juni al het vermoeden hebben wat het zou 

kunnen zijn en dan nog twee maanden moeten wachten totdat je het antwoord zeker weet. Van 

zo’n vondst gaat mijn hart sneller kloppen.“ 

 “De mooie wandelingen die we hebben gehad het hele jaar, waarbij ik heel veel heb geleerd en 

echt weer in de planten kon duiken. Uitzoeken hoe het ook al weer zat met de diverse Scilla-

soorten, nagaan wat ook al weer die ene gele composiet was (Klein streepzaad) en natuurlijk nog 

in oktober de vondst van het Oranje Havikskruid.”  

 “Mijn mooiste waarneming van 2019 is een indirecte waarneming m.b.v. de wildcamera’s. We 

hadden toen in april van dat jaar zomaar een Bunzing op de foto! Dit hadden we vooraf totaal 

niet verwacht. Daarnaast vond ik de waarnemingen van Wezel en Boommarter in de zomer van 

datzelfde jaar ook heel bijzonder.” 

 “In 2021 blijft voor mij de mooiste waarneming de ontdekking van de Oeverzwaluwkolonie in de 

zandhopen van de gemeentewerf vlakbij de terp. Het is dat ik toevallig die dag eind april in de 

buurt moest zijn voor mijn werk (exotenbestrijding van grote waternavel uit het 

Steengrachtkanaal). Ik zag en hoorde de zwaluwen al een tijdje vliegen en kwetteren, dus in mijn 

pauze ging ik ze even wat beter bekijken. Op een gegeven moment waren er ook vogels een 

stofbad aan het nemen bij een zandhoop, toen er plots een paartje zwaluwen vlak over deze 

zandbadnemende vogels aan kwamen suizen en zo de zandhoop in doken. Toen viel het me pas 

op dat er overal gaten zaten waar Oeverzwaluwen in en uit vlogen. Ook werd er druk gewerkt 

aan het vergroten van de bestaande gaten en het maken van nieuwe. Blijkbaar waren ze deze 

dag net gearriveerd uit Afrika. Meteen heb ik dit doorgegeven via waarneming.nl. We hebben 
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toen contact opgenomen met de gemeente en weten te regelen dat het terrein afgesloten werd 

zodat de kolonie ongestoord hun jongen groot kon brengen. Natuurlijk is het een wettelijke 

verplichting, maar dat het dan ook daadwerkelijk gebeurt, vind ik wel mooi. En het heeft 

geholpen, want we hebben maanden lang van hun aanwezigheid kunnen genieten. Hopelijk was 

het een succesvol broedseizoen en komen ze volgend jaar weer terug!” 

 “Het leukste deel van het inventarisatiewerk was voor mij het bezig zijn met een andere 

inventarisatietechniek nl. het werken met cameravallen. Het zelf uitzoeken hoe die techniek in 

deze situatie te gebruiken is en het zelf maken en uitproberen van hulpmiddelen daarbij zoals 

een mostela, struikrover en een imitatie muizengang voor de wezel.”  

 “Mijn leukste ervaringen bij de inventarisatie waren de leermomenten die we als groep hebben. 

Zo heb ik me dit jaar ook wat meer kunnen verdiepen in gallen en daarvoor een gallen boek 

aangeschaft. Een hele nieuwe wereld gaat open die me nog meer gespitst houdt als ik de natuur 

in ga.”  

 “Ik genoot van de aanwezigheid van de aanwezigheid van 4 soorten Scilla’s op Tespelduyn: S. 

siberica, S. forbesii, S. bifolia en S. mischtschenkoana. Welke? Jazeker mischtschenkoana. Een 

verschrikkelijke tongbreker, maar mooi om te zien.”  

 “Ik genoot van de takkelingen: De jonge Buizerden die het bosachtige stukje van Tespelduyn als 

eerste thuisbasis hadden voor hun leven.” 

 “En in het najaar genoot ik enorm van de Spechtinktzwam die mij leert dat het van belang is dat 

we het werk wat we doen voor Tespelduyn ook uitdragen naar de golfers. Daarbij merk ik dat 

steeds meer golfers ons werk waarderen en zelf ook meer kijken naar wat er is.”  

 “De samenwerking binnen de groep inventariseerders. De een weet dit en de ander dat. Al die 

kennis werd gedeeld met elkaar. De naamgeving werd in onderling overleg gevalideerd. En als 

we er in het veld niet uitkwamen, werden een aantal vondsten thuis nog verder uitgezocht. Soms 

onder de microscoop, soms door in de boeken te spitten en een enkele keer door bij 

Waarneming.nl te raden te gaan. Zo ontstond een goed onderbouwde lijst met heel veel 

betrouwbare waarnemingen.” 
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6 Bijlage met gegevens over 2021 
 

6.1 Wie hebben aan de inventarisatie meegewerkt? 
De volgende mensen hebben aan de inventarisatie meegewerkt:  

- André Beijk 
- Riek Bischoff Tulleken 
- Jan Bischoff Tulleken 
- Adrie van Dam 
- Arie Dwarswaard 
- Thomas van Haaster 
- Annelies Moolenaar 

- Sarah Humphrey 
- Sieneke Langelaan 
- Agaat  Mesman  
- Cees Timmermans 
- Maud van der Veen  
- Paul Venderbosch 

 

6.2 Hoe vaak hebben we geteld? 
De inventarisatiegroep van de KNNV heeft 11 keer geteld gedurende 2 ½ uur: 16 januari, 20 februari, 

20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 21 augustus, 18 september, 16 oktober en 20 november. 

Op 24 november heeft Thijs van Trigt ons nog geholpen de mossen en korstmossen op naam te 

brengen. 

Daarnaast hebben we individuele vondsten van deskundige bezoekers van de golfbaan 

meegenomen, zoals tijdens natuurwandelingen en bijzondere telrondes en van individuele golfers, 

greenkeepers en marshalls.  

6.3 Welke telmethode hebben we gebruikt? 
Vogels Planten Paddenstoelen/ 

Mossen/Korstmos-

sen/Roesten 

Vlinder/ Libellen/Insecten Zoogdieren 

en andere 

dieren 

Via streeplijst: 

SOVON 

https://www.sovon.

nl/nl/publicaties/soo

rtenlijsten-bmp  

Via BMP telling: 

https://www.sovon.

nl/nl/BMP  

Via streeplijst: 

FloronNL  

Nederlandse 

namen (NL16) 

Gebaseerd op 

Heukels’ Flora van 

Nederland, ed. 23 

(2005) 

 

Door deskundigen 

op naam gebracht 

Via streeplijst: Vlinderstichting 

http://www.vlinderstichting.nl/over

zicht-nederlandse-dagvlinders  

http://www.vlinderstichting.nl/over

zicht-nederlandse-nachtvlinders  

http://www.libellennet.nl/nederlan

dsenaam.php  

Veder door deskundigen op naam 

gebracht 

Door 

deskundigen 

op naam 

gebracht  

 

6.4 Hoeveel verschillende soorten hebben we geteld? 
Overzicht Aantal soorten gezien 

in 2021 
  Aantal soorten gezien 

in 2017/2018 
  Aantal soorten gezien 

in 2017/2018/2021 

Vogels 89   74   110 

Planten en bomen 417  339   481 

Paddenstoelen 234   30   264 

Mossen, korstmossen, roest 61  17  63 

Dagvlinders 22   19   24 

Nachtvlinders 21   13   30 

Libellen 12   15   16 

Andere insecten 119   62   153 

Zoogdieren 11   15   15 

Andere dieren 13  7  13 

  999   591   1169 

 

https://www.sovon.nl/nl/publicaties/soortenlijsten-bmp
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/soortenlijsten-bmp
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/soortenlijsten-bmp
https://www.sovon.nl/nl/BMP
https://www.sovon.nl/nl/BMP
http://www.vlinderstichting.nl/overzicht-nederlandse-dagvlinders
http://www.vlinderstichting.nl/overzicht-nederlandse-dagvlinders
http://www.vlinderstichting.nl/overzicht-nederlandse-nachtvlinders
http://www.vlinderstichting.nl/overzicht-nederlandse-nachtvlinders
http://www.libellennet.nl/nederlandsenaam.php
http://www.libellennet.nl/nederlandsenaam.php
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6.5 Inventarisatie vogels 

6.5.1 Inventarisatie soorten vogels 
In 2021 hebben we 89 verschillende soorten vogels geteld. De waarnemingen zijn zowel van de 

maandelijkse inventarisatie groep als van individuele golfers, die vogelaar zijn.  

Nederlandse Naam Wetenschappelijke naam Rode lijst 2021   2018 2017 

Aalscholver Phalacrocorax carbo   x   x x 

Appelvink Coccothraustes coccothraustes           

Baardmannetje Panurus biarmicus           

Bergeend Tadorna tadorna   x   x x 

Blauwborst Luscinia svecica   x   x x 

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus           

Blauwe Reiger Ardea cinerea   x   x x 

Boerenzwaluw Hirundo rustica Gevoelig x   x x 

Bonte Kraai Corvus cornix           

Boomklever Sitta europaea         x 

Boomkruiper Certhia brachydactyla   x   x x 

Boomleeuwerik Lullula arborea       x x 

Boompieper Anthus trivialis         x 

Boomvalk Falco subbuteo       x x 

Bosrietzanger Acrocephalus palustris   x       

Bosuil Strix Aluco           

Braamsluiper Sylvia curruca   x       

Brandgans Branta leucopsis           

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus   x       

Buizerd Buteo buteo   x   x x 

Canadese Gans Branta canadensis   x   x x 

Cascara Tadorna ferruginea   x       

Duinpieper Anthus campestris   x       

Ekster Pica pica   x   x x 

Fazant Phasianus colchicus   x   x   

Fitis Phylloscopus trochilus   x   x x 

Fluiter Phylloscopus sibilatrix           

Fuut Podiceps cristatus   x   x x 

Gaai Garrulus glandarius   x   x x 

Geelgors Emberiza citrinella           

Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus           

Gele Kwikstaart Motacilla flava Gevoelig x   x x 

Gierzwaluw Apus apus   x   x x 

Glanskop Parus palustris           

Goudhaantje Regulus regulus           

Grasmus Sylvia communis   x   x x 

Graspieper Anthus pratensis Gevoelig x   x x 

Grauwe Gans Anser anser   x     x 

Groene Specht Picus viridis   x   x   

Groenling Carduelis chloris   x   x x 

Grote Bonte Specht Dendrocopos major   x   x x 

Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea   x       

Grote Lijster Turdus viscivorus           

Grote Zilverreiger Casmerodius albus   x   x x 

Grutto Limosa limosa           

Halsbandparkiet Psittacua krameri   x       

Havik Accipiter gentilis    x   x   

Heggemus Prunella modularis   x   x x 

Holenduif Columba oenas           

Houtduif Columba palumbus   x   x x 

Houtsnip Scolopax rusticola   x       

Huismus Passer domesticus Gevoelig x   x x 

Huiszwaluw Delichon urbica Gevoelig x   x x 
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IJsvogel Alcedo atthis   x       

Kauw Corvus monedula   x   x x 

Keep Fringilla montifringilla   X   x x 

Kerkuil Tyto alba       x   

Kievit Vanellus vanellus   x   x x 

Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor           

Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus   x   x x 

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus   x   x x 

Kleine Plevier Charadrius dubius       x   

Kleine Zilverreiger Egretta garzetta @535           

Kluut Recurvirostra avosetta           

Kneu Carduelis cannabina Gevoelig x   x x 

Knobbelzwaan Cygnus olor   x   x x 

Koekoek Cuculus canorus   x       

Kokmeeuw Larus ridibundus   x   x x 

Kolgans Anser albifrons   x       

Koningsfazant Syrmaticus reevesii   x       

Koolmees Parus major   x   x x 

Koperwiek Turdus illiacus   x       

Krakeend Anas strepera   x   x x 

Kramsvogel Turdus pilaris Gevoelig     x x 

Kuifeend Aythya fuligula   x   x x 

Lepelaar Platalea leucorodia   x   x x 

Matkop Poecile montanus           

Meerkoet Fulica atra   x   x x 

Merel Turdus merula   x   x x 

Nachtegaal Luscinia megarhynchos   x       

Nijlgans Alopochen aegyptiacus   x   x x 

Oeverloper Actitis hypoleucos           

Oeverzwaluw Riparia riparia   x       

Ooievaar Ciconia ciconia           

Paapje Saxicola rubetra           

Patrijs Perdix perdix Kwetsbaar x   x x 

Pijlstaart Anas acuta           

Pimpelmees Cyanistes caeruleus   x   x x 

Postduif Columba livia           

Purperreiger Ardea purpurea           

Putter Carduelis carduelis   x   x x 

Raaf Corvus corax           

Ransuil Asio otus   x   x   

Regenwulp Numenius phaeopus       x   

Rietgors Emberiza schoeniclus   x   x x 

Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus   x   x x 

Ringmus Passer montanus           

Roerdomp Botaurus stellaris           

Roodborst Erithacus rubecula   x   x x 

Roodborsttapuit Saxicola torquata           

Rotgans Branta bernicia           

Scholekster Haematopus ostralegus   x   x x 

Sijs Carduelis spinus   x   x   

Slechtvalk Falco peregrinus   x       

Slobeend Anas clypeata Kwetsbaar     x x 

Smient Anas penelope           

Sperwer Accipiter nisus   x       

Spotvogel Hippolais icterina   x       

Spreeuw Sturnus vulgaris Kwetsbaar x   x x 

Staartmees Aegithalos caudatus   x       

Stormmeeuw Larus canus Kwetsbaar       x 

Tafeleend Aythya ferina Kwetsbaar       x 
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Tapuit Oenanthe oenanthe Bedreigd       x 

Tjifttaf Phylloscopus collybita Kwetsbaar x   x x 

Torenvalk Falco tinnunculus Kwetsbaar x   x x 

Tuinfluiter Sylvia borin   x   x x 

Tureluur Tringa totanus Gevoelig x   x x 

Turkse Tortel Streptopelia decaocto Gevoelig x   x x 

Veldleeuwerik Alauda arvensis   x   x x 

Vink Fringilla coelebs   x   x x 

Visdief Sterna hirundo   x   x x 

Vuurgoudhaantje Regulus ignicapilus           

Waterhoen Gallinula chloropus   x   x x 

Waterral Rallus aquaticus   x       

Watersnip Gallinago gallinago   x       

Wielewaal Oriolus oriolus           

Wilde Eend Anas platyrhynchos   x   x x 

Winterkoning Troglodytes troglodytes   x   x x 

Wintertaling Anas crecca Kwetsbaar       x 

Witgatje Tringa ochropus           

Witte Kwikstaart Motacilla alba (alba)   x   x x 

Wulp Numenius arquata           

Zanglijster Turdus philomelos   x   x x 

Zilvermeeuw Larus argentatus   x   x   

Zomertaling Anas querquedula           

Zwarte Kraai Corvus corone   x   x x 

Zwarte Mees Parus ater           

Zwarte Roodstaart Milvus migrans       x   

Zwartkop Sylvia atricapilla   x   x x 

Aantal Soorten     89   74 71 

 
In de drie jaren hebben we 110 verschillende soorten vogels waargenomen.  

 

6.5.2 Inventarisatie broedparen 
In 2018, 2019, 2020 en 2021 is een broedvogelmonitoringproject (BMP telling, plotnummer 50366) 
uitgevoerd via SOVON. Daarbij wordt volgens een gestandaardiseerde systematiek het aantal 
broedparen in kaart gebracht. Er is 10 keer bij zonsopgang geteld. 
 
Aantal broedparen 

  2018 2019 2020 2021 

Blauwborst 5 1 3 3 

Boerenzwaluw 1 2 1 1 

Boomkruiper 4 3 3 1 

Bosrietzanger   1 6 5 

Braamsluiper     1 1 

Buizerd 1 2 1 1 

Ekster 1 5 3 4 

Fazant 2 3 2 3 

Fitis 6 12 12 15 

Fuut 1 1 1 2 

Gaai 1   1 0 

Gele Kwikstaart 1 1     

Grasmus 2 9 7 7 

Graspieper   1     

Groenling 1 4 4 5 

Grote Bonte Specht 1 2 2 3 

Havik         

Heggenmus 8 9 11 14 

Houtduif 6 6 8 9 

Aantal broedparen 

  2018 2019 2020 2021 

Huismus 1 2 3 5 

Huiszwaluw 2 2 4 13 

Kauw 4 4 4 12 

Kievit 2 3   1 

Kleine Karekiet 3 8 8 12 

Kneu 2 6 4 8 

Knobbelzwaan 1 1 1 1 

Koekoek     2   

Koolmees 6 9 12 10 

Krakeend   2 4 3 

Kuifeend 1   2 1 

Meerkoet 8 8 7 8 

Merel 11 14 10 14 

Nachtegaal   1 2 1 

Nijlgans 1 2 1 1 

Patrijs   1 2 2 

Pimpelmees 2 12 8 10 

Putter 4 10 7 11 

Rietgors 1 2 2 2 
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Aantal broedparen 

  2018 2019 2020 2021 

Rietzanger 4 7 3 10 

Roodborst 2 5 6 7 

Roodborsttapuit   1 1   

Scholekster 2 3 1 3 

Slobeend 1   2   

Spotvogel   1   1 

Spreeuw 1 4 1   

Stadsduif 1       

Tapuit         

Tjiftjaf 5 7 9 16 

Torenvalk 1 1   1 

Tuinfluiter 2 2 3 4 

Tureluur   1     

Aantal broedparen 

  2018 2019 2020 2021 

Turkse Tortel 1 1 1 3 

Veldleeuwerik 2 2 1 1 

Vink 5 12 11 14 

Waterhoen 1 3 4 4 

Wilde Eend 4 7 1 9 

Winterkoning 9 15 16 21 

Witte Kwikstaart 6 7 5 5 

Zanglijster 2 6 4 3 

Zwarte Kraai   1 1 1 

Zwarte Roodstaart   1 1   

Zwartkop 5 9 11 13 

Aantal soorten 49 54 55 54 

Aantal broedparen 145 245 233 339 

6.6 Inventarisatie planten en bomen 
In 2021 vonden we 417 verschillende soorten planten. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Aalbes Ribes rubrum 

Aardpeer Helianthus tuberosus 

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum 

Akkerdistel Cirsium arvense 

Akkerhoornbloem Cerastium arvense 

Akkerkers Rorippa sylvestris 

Akkerkool Lapsana communis 

Akkermelkdistel Sonchus arvensis 

Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis 

Akkerwinde Convolvulus arvensis 

Amerikaans 
krentenboompje 

Amelanchier lamarckii 

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina 

Appel Malus sylvestris 

Avondkoekoeksbloem Silene latifolia subsp. alba 

Bastaardpaardenstaart Equisetum x litorale 

Basterdwederik (G) Epilobium 

Beklierde basterdwederik Epilobium ciliatum 

Beklierde duizendknoop Persicaria lapathifolia 

Bergden Pinus mugo 

Berk (G) Betula 

Bernagie Borago officinalis 

Beuk Fagus sylvatica 

Bezemkruiskruid Senecio inaequidens 

Biggenkruid (G) Hypochaeris 

Bijvoet Artemisia vulgaris 

Bitterzoet Solanum dulcamara 

Blaartrekkende 
boterbloem 

Ranunculus sceleratus 

Blaassilene Silene vulgaris 

Blauw glidkruid Scutellaria galericulata 

Blauw kattenkruid Nepeta racemosa 

Blauwe druifjes Muscari botryoides 

Bleke basterdwederik Epilobium roseum 

Bleke klaproos Papaver dubium 

Boerenkrokus Crocus tommasinianus 

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare 

Bolderik Agrostemma githago 

Bonte krokus Crocus vernus 

Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Bosandoorn Stachys sylvatica 

Bosveldkers Cardamine flexuosa 

Boterbloem (G) Ranunculus 

Braam (G) Rubus 

Brandnetel (G) Urtica 

Brede lathyrus Lathyrus latifolius 

Brede wespenorchis Epipactis helleborine 
subsp. helleborine 

Buxus Buxus sempervirens 

Canadapopulier Populus x canadensis 

Canadese fijnstraal Conyza canadensis 

Canadese guldenroede Solidago canadensis 

Citroengele honingklaver Melilotus officinalis 

Dagkoekoeksbloem Silene dioica 

Dauwbraam Rubus caesius 

Dille Anethum graveolens 

Doornappel Datura stramonium 

Drienerfmuur Moehringia trinervia 

Dropplant Agastache 

Duinroos Rosa spinosissima 

Duizendblad Achillea millefolium 

Dwergkroos Lemna minuta 

Echte ballote Ballota nigra subsp. nigra 

Echte kamille Matricaria chamomilla 

Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi 

Echte valeriaan Valeriana officinalis 

Egelantier s.l. Rosa rubiginosa s.l. 

Es Fraxinus excelsior 

Europese hanenpoot Echinochloa crus-galli 

Fijne kervel Anthriscus caucalis 

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris 

Fraaie vrouwenmantel Alchemilla mollis 

Geel nagelkruid Geum urbanum 

Geknikte vossenstaart Alopecurus geniculatus 

Gekroesde melkdistel Sonchus asper 

Gelderse roos Viburnum opulus 

Gele kamille Anthemis tinctoria 

Gele kornoelje Cornus mas 

Gele krokus Crocus x stellaris 
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Gele lis Iris pseudacorus 

Gele morgenster Tragopogon pratensis 
subsp. pratensis 

Gele plomp Nuphar lutea 

Gele waterkers Rorippa amphibia 

Gestreepte witbol Holcus lanatus 

Gevlekte rupsklaver Medicago arabica 

Gevleugeld helmkruid Scrophularia umbrosa 

Gevleugeld hertshooi Hypericum tetrapterum 

Gewone / Smalle rolklaver Lotus corniculatus / glaber 

Gewone / 
Spindotterbloem 

Caltha palustris 

Gewone berenklauw Heracleum sphondylium 

Gewone braam Rubus fruticosus 

Gewone brunel Prunella vulgaris 

Gewone dotterbloem Caltha palustris subsp. 
palustris 

Gewone engelwortel Angelica sylvestris 

Gewone ereprijs Veronica chamaedrys 

Gewone es Fraxinus excelsior 
'Diversifolia' 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 

Gewone hemelsleutel Sedum telephium subsp. 
telephium 

Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit 

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum 
subsp. vulgare 

Gewone klit Arctium minus 

Gewone margriet Leucanthemum vulgare 

Gewone melkdistel Sonchus oleraceus 

Gewone ossentong Anchusa officinalis 

Gewone paardenbloem Taraxacum officinale s.s. 

Gewone raket Sisymbrium officinale 

Gewone rolklaver s.l. Lotus corniculatus 

Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum 

Gewone smeerwortel Symphytum officinale 

Gewone veldbies Luzula campestris 

Gewone vlier Sambucus nigra 

Gewone vogelkers Prunus padus 

Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum 

Gewone waterbies Eleocharis palustris 

Gewoon / Vreemd 
speenkruid 

Ficaria verna 

Gewoon barbarakruid Barbarea vulgaris 

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata 

Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum 

Gewoon sneeuwklokje Galanthus nivalis 

Gewoon speenkruid Ficaria verna subsp. verna 

Gewoon sterrenkroos Callitriche platycarpa 

Gewoon struisgras Agrostis capillaris 

Gewoon varkensgras Polygonum aviculare 

Gifsla Lactuca virosa 

Glad vingergras Digitaria ischaemum 

Glad walstro Galium mollugo 

Gladde witbol Holcus mollis 

Grauwe abeel Populus x canescens 

Grijs kattenkruid Nepeta x faassenii 

Groot glaskruid Parietaria officinalis 

Groot hoefblad Petasites hybridus 

Groot kaasjeskruid Malva sylvestris 

Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Grote brandnetel Urtica dioica 

Grote egelskop Sparganium erectum 

Grote ereprijs Veronica persica 

Grote kaardenbol Dipsacus fullonum 

Grote kattenstaart Lythrum salicaria 

Grote klaproos Papaver rhoeas 

Grote klit Arctium lappa 

Grote lisdodde Typha latifolia 

Grote sneeuwroem Chionodoxa forbesii / 
lucillae 

Grote sneeuwroem s.s. Chionodoxa forbesii 

Grote teunisbloem Oenothera glazioviana 

Grote waternavel Hydrocotyle ranunculoides 

Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica 

Grote weegbree Plantago major subsp. 
major 

Grote zandkool Diplotaxis tenuifolia 

Grove den Pinus sylvestris 

Gulden sleutelbloem Primula veris 

Haagbeuk Carpinus betulus 

Haagliguster Ligustrum ovalifolium 

Haagwinde Convolvulus sepium 

Harig knopkruid Galinsoga quadriradiata 

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum 

Hartbladige els Alnus cordata 

Hazelaar Corylus avellana 

Hazenpootje Trifolium arvense 

Heen Bolboschoenus maritimus 

Heermoes Equisetum arvense 

Heggenduizendknoop Fallopia dumetorum 

Heggenrank Bryonia dioica 

Heggenwikke Vicia sepium 

Hemelsleutel Sedum telephium 

Herderstasje Capsella bursa-pastoris 

Herfstaster Aster x versicolor 

Herfstsering Phlox paniculata 

Herik Sinapis arvensis 

Hertshoornweegbree Plantago coronopus 

Hoenderbeet Lamium amplexicaule 

Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 

Hoge fijnstraal Conyza sumatrensis 

Holpijp Equisetum fluviatile 

Hondsdraf Glechoma hederacea 

Hondsroos s.l. Rosa canina s.l. 

Hop Humulus lupulus 

Hopklaver Medicago lupulina 

Hortensia (G) Hydrangea 

Hosta Hosta sieboldiana 

Hulst Ilex aquifolium 

Hyacint Hyacinthus orientalis 

IJle dravik Anisantha sterilis 

IJzerhard Verbena officinalis 

Italiaanse aronskelk Arum italicum 

Italiaanse x Gevlekte 
aronskelk 

Arum italicum x 
maculatum 

Jacobskruiskruid Senecio jacobaea 

Jakobskruiskruid Jacobaea vulgaris subsp. 
vulgaris 

Jakobskruiskruid / 
Duinkruiskruid 

Jacobaea vulgaris 
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Japanse duizendknoop Fallopia japonica 

Kaal knopkruid Galinsoga parviflora 

Kalmoes Acorus calamus 

Kaukasische klimop Hedera colchica 

Keizerskaars Verbascum phlomoides 

Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae 

Kleefkruid Galium aparine 

Klein glaskruid Parietaria judaica 

Klein hoefblad Tussilago farfara 

Klein kaasjeskruid Malva neglecta 

Klein kroos Lemna minor 

Klein kruiskruid Senecio vulgaris 

Klein kruiskruid var. 
hybernicus 

Senecio vulgaris var. 
hybernicus 

Klein streepzaad Crepis capillaris 

Kleine brandnetel Urtica urens 

Kleine kattenstaart Lythrum hyssopifolia 

Kleine klaver Trifolium dubium 

Kleine lisdodde Typha angustifolia 

Kleine margriet Leucanthemum paludosum 

Kleine tijm Thymus serpyllum 

Kleine veldkers Cardamine hirsuta 

Kleine watereppe Berula erecta 

Kleine waterranonkel Ranunculus aquatilis var. 
diffusus 

Klimop Hedera helix 

Klimopereprijs Veronica hederifolia 

Knolboterbloem Ranunculus bulbosus 

Knoopkruid Centaurea jacea 

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa 

Knopige duizendknoop Persicaria lapathifolia 
subsp. lapathifolia 

Kompassla Lactuca serriola 

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum 

Koningskaars Verbascum thapsus 

Kool (G) Brassica 

Koolzaad Brassica napus 

Kraaihei Empetrum nigrum 

Kraailook Allium vineale 

Kraakwilg Salix fragilis 

Kromhals Anchusa arvensis 

Kronkelwilg Salix babylonica 

Kropaar Dactylis glomerata 

Kruipende boterbloem Ranunculus repens 

Kruipertje Hordeum murinum 

Kruisdistel Eryngium campestre 

Kruldistel Carduus crispus 

Langbladige druifhyacint Muscari armeniacum 

Langbladige druifhyacint / 
Blauwe druifjes 

Muscari armeniacum / 
botryoides 

Late guldenroede Solidago gigantea 

Lathyruswikke Vicia lathyroides 

Laurier  Laurus_nobilis 

Lavendel Lavandula angustifolia 

Lidrus Equisetum palustre 

Liesgras Glyceria maxima 

Liggende klaver Trifolium campestre 

Linde (G) Tilia 

Longkruid (G) Pulmonaria 

Look-zonder-look Alliaria petiolata 

Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Madeliefje Bellis perennis 

Mammoetblad Gunnera manicata 

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas 

Meelbes Sorbus aria 

Melganzenvoet Chenopodium album 

Middelste teunisbloem Oenothera biennis 

Middelste teunisbloem s.l. Oenothera biennis / x 
fallax 

Moerasandoorn Stachys palustris 

Moerascipres Taxodium distichum 

Moerashyacint Pontederia cordata 

Moerasrolklaver Lotus pedunculatus 

Moerasspirea Filipendula ulmaria 

Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides 
subsp. scorpioides 

Moeraswalstro Galium palustre 

Moeraszuring Rumex palustris 

Muskuskaasjeskruid Malva moschata 

Muur (G) Stellaria 

Noorse esdoorn Acer platanoides 

Oeverbies Bolboschoenus laticarpus 

Oeverzegge Carex riparia 

Olijfwilg (G) Elaeagnus 

Oostenrijkse den Pinus nigra var. nigra 

Oosterse karmozijnbes Phytolacca esculenta 

Oosterse sterhyacint Scilla siberica 

Oranje havikskruid Hieracium aurantiacum 

Overblijvende ossentong Pentaglottis sempervirens 

Paardenbloem Taraxacum officinale 

Paarse dovenetel Lamium purpureum 

Paddenrus Juncus subnodulosus 

Pampasgras Cortaderia selloana 

Papegaaienkruid Amaranthus retroflexus 

Peen Daucus carota 

Peer   Pyrus_communis 

Pekbloem Silene armeria 

Perzikkruid Persicaria maculosa 

Peterseliehaagbraam Rubus nemoralis f. 
laciniatus 

Phacelia Phacelia tanacetifolia 

Pijlkruid Sagittaria sagittifolia 

Pinksterbloem Cardamine pratensis 

Pitrus Juncus effusus 

Plataan Platanus hispanica 

Pluimzegge Carex paniculata 

Pontische rododendron Rhododendron ponticum 

Postelein Portulaca oleracea 

Puntkroos Lemna trisulca 

Puntwederik Lysimachia punctata 

Raapzaad Brassica rapa 

Ratelpopulier (var. villosa) Populus tremula var. 
villosa 

Reigersbek Erodium cicutarium 

Reukeloze kamille Tripleurospermum 
maritimum 

Reuzenberenklauw Heracleum 
mantegazzianum 

Ridderzuring Rumex obtusifolius 

Ridderzuring subsp. 
obtusifolius 

Rumex obtusifolius subsp. 
obtusifolius 

http://www.bomengids.nl/2015/soorten/Laurier__Laurus_nobilis__Bay_laurel__Lorbeerbaum__Laurier_noble.html
http://www.bomengids.nl/2015/soorten/Peer__Pyrus_communis__Pear__Birne__Poirier.html
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Riet Phragmites australis 

Rietgras Phalaris arundinacea 

Rietorchis Dactylorhiza majalis subsp. 
praetermissa 

Rimpelroos Rosa rugosa 

Robertskruid Geranium robertianum 

Rode ganzenvoet Chenopodium rubrum 

Rode klaver Trifolium pratense 

Rode kornoelje Cornus sanguinea 

Rododendron  Rhododendron 

Rood zwenkgras Festuca rubra 

Roos (G) Rosa 

Rozemarijn Rosmarinus officinalis 

Ruige fijnstraal Conyza bilbaoana 

Ruige rudbeckia Rudbeckia hirta 

Ruige weegbree Plantago media 

Ruige zegge Carex hirta 

Ruw beemdgras Poa trivialis 

Ruwe berk Betula pendula 

Ruwe iep Ulmus glabra 

Schapenzuring Rumex acetosella 

Scherpe boterbloem Ranunculus acris 

Schietwilg Salix alba 

Schijfkamille Matricaria discoidea 

Schijnaardbei Potentilla indica 

Schildbald Darmera pelata 

Schildblad Darmera peltata 

Schoenlappersplant Bergenia cordifolia 

Sint-Janskruid Hypericum perforatum 

Slaapmutsje Eschscholzia californica 

Slangenkruid Echium vulgare 

Sleedoorn Prunus spinosa 

Smalle weegbree Plantago lanceolata 

Smalle wikke Vicia sativa subsp. nigra 

Sneeuwbal 'Roseum' Viburnum opulus 'Roseum' 

Sneeuwbes Symphoricarpos albus 

Spaanse aak Acer campestre 

Speerdistel Cirsium vulgare 

Spiesmelde Atriplex prostrata 

Spireaduizendblad Achillea filipendulina 

Sporkehout Rhamnus frangula 

Stalkaars Verbascum densiflorum 

Sterhyacint (G) Scilla 

Stinkende gouwe Chelidonium majus 

Stokroos Alcea rosea 

Straatgras Poa annua 

Streephyacint Scilla mischtschenkoana 

Struikhei Calluna vulgaris 

Taxus Taxus baccata 

 Tete a tete Narcissus cyclamineus 

Timoteegras Phleum pratense subsp. 
pratense 

Toorts (G) Verbascum 

Trompetnarcis Narcissus pseudonarcissus 
subsp. major 

Tuinjudaspenning Lunaria annua 

Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata 

Tweestijlige meidoorn 
(var. palmstruchii) 

Crataegus laevigata subsp. 
palmstruchii 

Valse kamille Anthemis arvensis 

Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Valse ridderspoor Consolida ajacis 

Veelkleurig vergeet-mij-
nietje 

Myosotis discolor 

Veelwortelig kroos Spirodela polyrhiza 

Veenwortel Persicaria amphibia 

Veldbeemdgras Poa pratensis 

Veldereprijs Veronica arvensis 

Veldsla Valerianella locusta 

Veldzuring Rumex acetosa 

Vergeet-mij-nietje (G) Myosotis 

Vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis 

Vijfvingerkruid Potentilla reptans 

Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum 

Vlakke dwergmispel Cotoneaster horizontalis 

Vlasbekje Linaria vulgaris 

Voederwikke Vicia sativa subsp. sativa 

Vogelmuur Stellaria media 

Vogelwikke Vicia cracca 

Voorjaarszegge Carex caryophyllea 

Vroege sterhyacint Scilla bifolia 

Vroegeling Erophila verna 

Vrouwenmantel Alchemilla vulgaris s.l. 

Vuurdoorn Pyracantha coccinea 

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata 

Watermunt Mentha aquatica 

Waterscheerling Cicuta virosa 

Waterzuring Rumex hydrolapathum 

Wikke (G) Vicia 

Wilde akelei Aquilegia vulgaris 

Wilde bertram Achillea ptarmica 

Wilde cichorei Cichorium intybus 

Wilde hyacint Hyacinthoides non-scripta 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 

Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus 

Wilde kievitsbloem Fritillaria meleagris 

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 

Wilde reseda Reseda lutea 

Wilg (G) Salix 

Wilgenroosje Chamerion angustifolium 

Winterakoniet Eranthis hyemalis 

Winterheide  Erica x darleyensis 

Winterpostelein Claytonia perfoliata 

Witte abeel Populus alba 

Witte dovenetel Lamium album 

Witte els Alnus incana 

Witte honingklaver Melilotus albus 

Witte klaver Trifolium repens 

Witte narcis / N. tazetta Narcissus poeticus / 
tazetta 

Witte waterkers Nasturtium officinale 

Witte waterlelie Nymphaea alba 

Wolfspoot Lycopus europaeus 

Wondklaver Anthyllis vulneraria 

Zachte berk Betula pubescens 

Zachte dravik Bromus hordeaceus 

Zachte ooievaarsbek Geranium molle 

Zandhoornbloem Cerastium semidecandrum 

Zeepkruid Saponaria officinalis 

Zegekruid Nicandra physalodes 

Zevenblad Aegopodium podagraria 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Zilverschoon Potentilla anserina 

Zoete kers Prunus avium 

Zomer- / Winter- / 
Hollandse linde 

Tilia cordata / platyphyllos 
/ x vulgaris 

Zomereik Quercus robur 

Zwaluwtong Fallopia convolvulus 

Zwanenbloem Butomus umbellatus 

Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Zwart tandzaad Bidens frondosa 

Zwarte den Pinus nigra 

Zwarte els Alnus glutinosa 

Zwarte mosterd Brassica nigra 

Zwarte nachtschade Solanum nigrum subsp. 
nigrum 

Aantal Soorten    417 

In 2017 en 2018 vonden we nog de volgende andere soorten. 

Nederlands naam Wetenschappelijke  naam 

Armbloemig look Allium paradoxum 

Daslook Allium ursinum 

Grote vossenstaart Alopecurus pratensis 

Kleine majer Amaranthus blitum 

Franse / Basterdamarant Amaranthus hybridus 

Groot moerasscherm Apium nodiflorum 

Uitstaande melde Atriplex patula 

Smal tandzaad Bidens connata 

Veerdelig tandzaad Bidens tripartita 

Zeeraket Cakile maritima 

Hennegras Calamagrostis canescens 

Spindotterbloem Caltha palustris subsp. 

araneosa 

Prachtklokje Campanula persicifolia 

Knikkende distel Carduus nutans 

Zandzegge Carex arenaria 

Stijve zegge Carex elata 

Zwarte zegge Carex nigra 

Steenhoornbloem Cerastium pumilum 

Grof hoornblad Ceratophyllum demersum 

Beursjesganzenvoet Chenopodium 

chenopodioides 

Kleine sneeuwroem Chionodoxa sardensis 

Kale jonker Cirsium palustre 

Gele krokus Crocus x stellaris 

Napolitaanse cyclamen Cyclamen hederifolium 

Brede stekelvaren Dryopteris dilatata 

Smalle waterpest Elodea nuttallii 

Kweek Elytrigia repens 

Gewone dophei Erica tetralix 

Gewoon sneeuwklokje 
(gevuld) 

Galanthus nivalis 'Plena 

Flora' 

Slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum 

Mannagras Glyceria fluitans 

Gerst Hordeum vulgare 

Zomprus Juncus articulatus 

Nederlands naam Wetenschappelijke  naam 

Greppelrus Juncus bufonius 

Lantarentjesboom--
Blazenboom  

Koelreuteria_paniculata  

Grote wederik Lysimachia vulgaris 

Wilde appel Malus sylvestris s.s. 

Kleine honingklaver Melilotus indicus 

Akkermunt Mentha arvensis 

Aarmunt Mentha spicata 

Witte munt Mentha suaveolens 

Witte narcis / N. tazetta Narcissus poeticus / 

tazetta 

Slanke waterkers Nasturtium microphyllum 

Schijnhulst Osmanthus heterophyllus 

Italiaanse populier Populus nigra 'Italica' 

Haarfonteinkruid Potamogeton trichoides 

Gulden boterbloem Ranunculus auricomus 

Grote boterbloem Ranunculus lingua 

Moeraskers Rorippa palustris 

Katwilg Salix viminalis 

Echte salie Salvia officinalis 

Driekantige bies Schoenoplectus triqueter 

Witte mosterd Sinapis alba 

Tomaat Solanum lycopersicum 

Driebloemige nachtschade Solanum triflorum 

Moerasmelkdistel Sonchus palustris 

Gewone spurrie Spergula arvensis 

Witte krodde Thlaspi arvense 

Veenbies Trichophorum cespitosum 

subsp. germanicum 

Bostulp Tulipa sylvestris 

Draadereprijs Veronica filiformis 

Mannetjesereprijs Veronica officinalis 

Ringelwikke Vicia hirsuta 

Vergeten wikke Vicia sativa subsp. 

Segetalis 

Aantal Soorten    64 

In de drie jaren hebben we 481 verschillende soorten op Tespelduyn waargenomen.  

 



33 
Verslag natuurinventarisatie Tespelduyn 2021 

6.7 Inventarisatie paddenstoelen, mossen en korstmossen  

6.7.1 Paddenstoelen 
We hebben in 2021 234 verschillende paddenstoelen gevonden. We hebben bij het tellen in 2021 

hulp gehad van Jan en Riek Bischoff Tulleken, die experts zijn op het gebied van de kleine 

paddenstoelen.  Daardoor hebben we meer soorten gevonden. 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Abrikozenbuisjeszwam  Schizopora flavipora 

Afgeplat tepelkogeltje Rosellinia britannica 

Afgeplatte stuifzwam Vascellum pratense 

Amethystzwam Laccaria amethystina 

Anijskurkzwam Trametes suaveolens 

Asgrauw netwatje Arcyria cinerea 

Asgrauwe schorszwam  Peniophora cinerea 

Barstend harskorstje Hyphoderma setigerum 

Berijpt reprosteeltje  Galzinia incrustans 

Berijpt trosvlies  Botryobasidium 
pruinatum 

Berkenboleet Leccinum scabrum 

Berkennestbolletje  Cryptosporella betulae 

Berkenschorsschijfje Diatrypella favacea 

Biefstukzwam Fistulina hepatica 

Blanke champignonparasol  Leucoagaricus leucothites 

Bloedrood 
meniezwammetje  Neonectria coccinea 

Bokaalstuifzwam  Helvella acetabulum 

Boompuist   Postia ptychogaster 

Bosnetje Ceriporia reticulata 

Braillevulkaantje   Phaeosphaeria 
herpotrichoides 

Brandnetelvulkaantje  Leptosphaeria acuta 

Breedsporig 
uitbreekogeltje  

Cryptodiaporthe salina 

Bruine ringboleet Suillus luteus 

Bruine satijnzwam Entoloma sericeum 

Bruinhaarkommetje   Pirottaea nigrostriata 

Bruinzwart kroeskopje  Comatricha suksdorfii 

Bundelmycena Mycena arcangeliana 

Citroenstrookzwam  Antrodia xantha 

Creme schijfzwammetje Bisporella pallescens 

Dofpaars wolschijfje Lachnella alboviolascens 

Donkergrijze viltzwam Chaetosphaerella fusca 

Donzige korstzwam  Cylindrobasidium laeve  

Dooiergele mestzwam Bolbitius titubans 

Doorzichtig wasbekertje Otbilia sarraziana 

Draadsteel-/papilmycena Mycena filopes 

Dunplaathoutzwam   Gloeophyllum trabeum 

Dwergwieltje  Marasmius bulliardi 

Echt judasoor Auricularia auricula-judae 

Eikenbloedzwam  Stereum gausapatum 

Eikenmeeldauw Erysiphe alphitoides 

Eikenschorsschijfje   Diatrypella quercina 

Eikentrilzwam Exidia truncata 

Eivormig ruigkogeltje  Lasiosphaeria ovina 

Elzenkrulziekte Taphrina tosquinetii 

Elzenschorsschijfje Diatrypella 
verrucaeformis 

Elzenvlag Taphrina alni 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Esdoornhoutknotszwam   Xylaria longipes 

Esdoornuitbreekkogeltje  Diaporthe pustula 

Essenpleetkooltje Hysterographium fraxini 

Essenschorszwam Peniophora limitata 

Fijnharig harskorstje  Hyphodontia argillaceum 

Fluwelig harskorstje   Peniophorella pubera 

Fopdraagwatje Trichia varia 

Frambozenknapzakje Lophiotrema curreyi 

Franjetandjeszwam  Hyphodontia barba-jovis 

Gedrongen mollisia  Mollisia cinerea 

Geel schijfzwammetje Bisporella citrina 

Geel witte russula Russula ochroleuca 

Geelkernig schorsschijfje  Eutypa flavovirens 

Gelanineuze poria  Gelatoporia pannocincta 

Gele korstzwam  Stereum hirsutum 

Geploost vliesje   Athelia decipiens 

Gerimpelde korstzwam  Stereum rugosum 

Geschubde inktzwam Coprinus comatus  

Gespenvlies (veel)  Athelia fibulata 

Getande boomkorst  Radulomyces molaris 

Geweizwam Xylaria hypoxylon 

Gewone fopzwam Laccaria laccata 

Gewone korstvuurzwam  Fuscoporia ferruginosa 

Gewone melkkorstzwam  Gloiothele lactescens 

Gewone 
pelargoniumgordijnzwam 

Cortinarius flexipes 

Gewone 
weidechampignon Agaricus campestris 

Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare  

Gewoon elfenbankje  Trametes versicolor 

Gewoon meniezwammetje Nectria cinnabarina 

Gewoon uitbreekkogeltje Diapothe eres 

Gewoon 
uitbreekkommetje  

Pyrenopeziza invincta  

Gewoon vliesje Athelia epiphylla 

Gezellig draadwatje Trichia scabra 

Giftige 
weidetrechterzwam 

Clitocybe rivulosa  

Gladde kogelzwam Hypoxylon fuscum 

Glimmerinktzwam Coprinellus micaceus 

Glitterend oploskorstje Tubulicrinus accedens 

Grasvulkaantje  Paraphaeosphaeria 
michotii 

Grauwgeel dwergkorstje Brevicellicium olivascens 

Grijswit houtschijfje Marthamyces 
phacidioides 

Grijswit trosvlies  Botryobasidium 
conspersum 

Grijswitte karafjeszwam Valsa  nivea 

Grijze buisjeszwam  Bjerkandera adusta 

Grijze korstkogelzwam  Nemania serpens 

https://waarneming.nl/soort/info/16480
https://waarneming.nl/soort/info/194587
https://waarneming.nl/soort/info/15172
https://waarneming.nl/soort/info/80785
https://waarneming.nl/soort/info/15212
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Grijze urnkorstzwam   Sistotrema 
oblongisporum 

Grijze viltmollisia  Chaetosphaerella 
fusispora 

Groenige wasporia Ceriporia viridans 

Groezelig huidje  Phanerochaete sordida 

Grootsporige 
wrattandjeszwam 

Hyphodontia alutaria 

Harig dwergoortje  Resupinatus trichotus 

Harig schorsschijfje  Peroneutypa scoparia 

Harige vlieszwam   Amphinema byssoides 

Harsporia   Ceriporiopsis resinascens 

Hazenpootje Coprinopsis lagopus 

Helmycena Mycena galericulata 

Hoekig schorsschijfje Diatrype disciformis 

Hoornsteeltaailing Marasmius cohaerens 

Houtdropjeszwam Rhizodiscina lignyota 

Houtknotszwam  Xylaria polymorpha 

Houtweekbekertje   Niptera ramincola 

Kaal Dwergoortje sl.   Resupinatus applicatus 

Kalkwaskorstje  Exidiopsis calcea 

Kaneelkleurige 
borstelzwam -  

Hymenochaete 
cinnanomea 

Karamelhuidje Phanereochaete 
filamentosa 

Kastanje boleet Xerocomus badius 

Kelkjestweespanzwam  Chaetosphaeria 
cupulifera 

Kernzwamknopje Polydesmia pruinosa 

Klein krentenbroodkorstje Cristinia helvetica 

Kleine champignon Agaricus comtulus  

Kleine kaaszwam  Skeletocutis nivea 

Kleinsporig elfendoekje   Hypochnicium 
punctulatum 

Kleinsporig wasvlies Ceraceamyces sublaevis 

Klimopdekselbekertje  Trochila craterium 

Klontjestrilzwam  Exidia nucleata 

Knotskussentjeszwam  Hypocrea alutacea 

Koeieboleet  Suillus bovinus  

Kogelhoutskoolzwam Daldinia concentrica 

Korstvormig schorsschijfje  Diatrype stigma 

Kraterkorstkogelzwam Eutype maura 

Kruidenvulkaantje Leptosphaeria doliolum 

Krulzoom Paxillus involutus  

Langsporige 
korstvuurzwam  

Fuscoporia ferrea 

Langstelig kroeskopje Comatrichia nigra 

Leerachtige korstzwam   Porostereum spadiceum 

Lente tepelkogeltje  Rosellinia aquila 

Lichtgrijze poria  Cinereomyces lindbladii 

Lila aderzwam   Phlebia lilascens 

Loodgrijze bovist Bovista plumbea 

Loofhoutpuzzelkorstje  Dendrothele alliacea 

Loosbosspleetkooltje   Hysterium pulicara  

Melig waswebje   Ceratobasidium 
pseudocornigerum 

Melige urnkorstzwam  Sistotrema brinkmannii 

Middelste borstelbekertje Lasiobolus intermedium 

Mosklokje Galerina SL. 

Noordelijk dwergvliesje Leptosporomyces trionalis 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Oesterzwam Pleurotus ostreatus 

Oevermillisia  Mollisia hydrophila 

Okergele korrelhoed Cystoderma amianthinum 

Onvertakte 
stinkkorstzwam  

Scytinostroma 
portentosum 

Oranje aderzwam Phlebia radiata 

Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus 

Oranje dwergmycena Mycena acicula 

Oranjerode stropharia Leratiomyces ceres 

Paarse eikenschorszwam  Peniophora quercina 

Paarse korstzwam Chondrostereum 
purpureum 

Paarse schijnridderzwam Lepista nuda 

Paarse wasporia  Ceriporia purpurea 

Papierzwammetje Byssomerulius corium 

Peervormig vliesje   Athelia pyriformis 

Peksteel Polyporus badius 

Pelargoniumgordijnzwam Cortinarius paleaceus 

Penseelschimmel  Penicillium 

Plooirokje Parasola plicatilis  

Plooivlieswaaiertje Plicaturopsis crispa 

Plooivoetstuifzwam Calvatia excipuliformis 

Porseleinzwam Oudemansiella mucida 

Purpervekkig vulkaantje Leptosphaeria purpurea 

Raatzwammetje  Trechispora mollusca 

Regenboogrussula  Russula cyanoxantha 

Rietspleetlip Lophodermium 
arundinaceum 

Rijzende kruitzwam Melanomma fuscidulum 

Rode korstkogelzwam  Hypoxylon rubiginosum 

Rondsporig 
oorzwammetje   

Crepidotus cesatii 

Rondsporig 
pekzwammetje 

Lyophyllum 
anthracophilum 

Roodbruine kogelzwam  Hypoxylon fragiforme 

Roodgrijze schorszwam Peniophora nuda 

Roodplaathoutzwam  Daedaleopsis tricolor 

Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa 

Roodvoetrussula Russula xerampelina 

Rookzwam  Bjerkandera fumosa 

Roze mestschijfje Iodophanus carneus 

Roze 
populierenschorszwam 

Peniophora polygonia 

Roze 
populierenschorszwam   Peniophora polygonia 

Roze raspzwam Steccherinum ochraceum 
ss 

Rozeblauwig waskorstje  Exidiopsis effusa 

Ruig elfenbankje Trametes hirsuta 

Ruig rouwkorstje   Tomentella fibrosa 

Ruwe korstkogelzwam   Biscogniauxia 
nummularia 

Ruwe tweespanzwam   Chaetosphaeria 
myriocarpa 

Ruwharig elfendoekje Gyrophanopsis polonensis 

Ruwharig meelkorstje Subilicium lautum 

Schorsbreker (oud)  Vuileminia comedens sl 

Smakelijke melkzwam Lactarius deliciosus 

Smalsporige tandjeszwam  Hyphodontia alutacea 

Smoezelige viltmollisia  Mollisia lividomusca 

https://waarneming.nl/soort/info/195128
https://waarneming.nl/soort/info/15328
https://waarneming.nl/soort/info/15366
https://waarneming.nl/soort/info/15193
https://waarneming.nl/soort/info/16497
https://waarneming.nl/soort/info/673494
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Sneeuwwite 
urnkorstzwam 

Sistotrema coroniferum 

Spechtinktzwam Coprinopsis picacea 

Splijtende tandzwam   Schizopora radula 

Splijtende tandzwam Schizopora radula 

Stekelige korstkogelzwam  Eutype spinosa 

Stijfsel trilzwam  Exidia thuretiana 

Stinkparasolzwam Lepiota cristata 

Streepsporig spleetkooltje Gloniopsis smilacis 

Suikermycena Mycena adscendens 

Takdruivenpitje Botryosphaeria obtusa 

Takruitertje   Marasmiellus ramealis 

Takuitbreekkommetje   Pyrenopeziza benesuada 

Tranende franjehoed Lacrymaria lacrymabunda 

Vergroeide kogelzwam Hypoxylon multiforme 

Verkleurende poria Ceriporiopsis gilvescens 

Viltig judasoor Auricularia mesenterica 

Violet wasviltje  Helicobasidium 
brebissonii 

Vlakke essenkogelzwam   Hypoxylon petriniae 

Vlekkerige 
korstkogelzwam  

Nemania confluens 

Vroege zalmkorstzwam  Erythricium laetum 

Weidekringzwam Marasmius oreades  

Wijdporiekurkzwam Datronia mollis 

Winterelfendoekje   Granulobasidium 
vellereum 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Wissewasje  Phlebiella tulasnelloidea 

Wit franjevlies Piloderma byssinum 

Wit viltkogeltje Leucoscypha leucotricha 

Witte bultzwam Trametes gibbosa 

Witte kluifzwam Helvella crispa 

Witte oorzwam Crepidotus variabilis s.l. 

Witte satijnvezelkop Inocybe geophylla 

Witte tandzwam  Schizopora paradoxa 

Wratsporig hazenpootje Coprinus echinosporus 

Wrattig huidje   Phanerochaete 
tuberculata 

Wrattig waskorstje Eichleriella deglubens 

Zadelzwam Polyporus squamosus 

Ziekenhuisboomkorst Radulomyces confluens 

Zwartbruine vlekplaat Panaeolus ater 

Zwarte korstkogelzwam Hypoxylon 
mediterraneum 

Zwarte trilzwam -  Exidia plana 

Zwarte viltzwam  Chaetosphaerella 
phaeostroma 

Zwartwordende wasplaat Hygrocybe conica 

Zwavelgeel 
schijfzwammetje 

Bisporella sulfurina 

Zwerminktzwam Coprinellus disseminatus 

Aantal soorten 234 

 

In 2017 en 2018 vonden we ook nog 30 andere soorten: 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Barstende leemhoed  Agrocybe dura 

Berijpte russula Russula parazurea 

Bleke franjehoed Psathyrella candolleana 

Botercollybia Collybia butyracea 

Bundelcollybia Gymnopus confluens 

Donkerbruine stuifzwam Lycoperdon umbrinum 

Echte honingzwam Armillaria mellea 

Gekraagde aardster Geastrum triplex 

Gewone Beurszwam Volvariella gloiocephala 

Goudvlies bundelzwam Pholiota adiposa 

Gras leemhoed Agrocybe pediades  

Heksenboter  Fuligo septica  

Heksenschermpje Mycena rosea 

Kale inktzwam Coprinopsis atramentaria sl 

Kaneelkleurig  
breeksteeltje 

Conocybe tenera 

Onsmakelijke 
kamrussula 

Russula pectinatoides 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Panteramaniet Amanita pantherina 

Penwortelfranjehoed Psathyrella longicauda 

Roestbruine kogelzwam Hypoxylon fragiforme 

Roodsteel fluweelboleet Xerocomus chrysenteron 

Roze pronkridder Calocybe carnea 

Satijnzwam Entoloma  

Scherpe Kamrussula Russula amoenolens 

Schotelrussula Russula velenovskyi 

Sombere aarddrager Inocybe splendens var. 
phaeoleuca 

Spleetvezelkop Inocybe rimosa sl. 

Tweekleurige vaalhoed Hebeloma mesophaeum 

Wortelende 
aardappelbovist 

Scleroderma verrucosum 

Zwart purperen russula Russula undulata 

Zwartwordende 
stuifzwam 

Lycoperdon nigrescens 

Aantal soorten 30 

In de drie jaren hebben we 264 verschillende paddenstoelen gevonden. 

 

 

https://waarneming.nl/soort/info/15668
https://waarneming.nl/soort/info/673296
https://waarneming.nl/soort/info/672937
https://waarneming.nl/soort/info/15006
https://waarneming.nl/soort/info/80789
https://waarneming.nl/soort/info/14379
https://waarneming.nl/soort/info/15229
https://waarneming.nl/soort/info/16911
https://waarneming.nl/soort/info/15306
https://waarneming.nl/soort/info/15423
https://waarneming.nl/soort/info/13816
https://waarneming.nl/soort/info/13703
https://waarneming.nl/soort/info/13703
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6.7.2 Mossen 
In 2021 hebben we de volgende soorten mossen gevonden.    
Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Bosklauwtjesmos Hypnum andoi 

Fijn laddermos Kindbergia praelonga 

Gedraaid knikmos Bryum capillare 

Gerimpeld platmos Plagiothecium undulatum 

Gesnaveld  klauwtjesmos Hypnum cupressiforme 

Gesteelde haarmuts Orthotrichum anomalum 

Gewone haarmuts Orthotrichum affine 

Gewoon dikkopmos Brachythecium rutabulum 

Gewoon haakmos Rhytidiadelphus squarrosus 

Gewoon haarmos Polytrichum commune 

Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Gewoon muisjesmos Grimmia pulvinata 

Gewoon muursterretje Tortula muralis 

Gewoon pluisjesmos Dicranella heteromalla 

Gewoon puntmos Calliergonella cuspidata 

Gewoon purpersteeltje Bceratodon purpureus 

Gewoon smaragdsteeltje Barbula convoluta 

Grijze haarmuts Orthotrichum diaphanum 

Groot duinsterretje Syntrichia ruralis 

Parapluutjesmos Marchantia polymorpha 

Aantal soorten  19 

In 2017 en 2018 vonden we ook nog het Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus). 

In de drie jaren vonden we 20 verschillende soorten mos gevonden. 

 

6.7.3 Kostmossen 
We hebben bij het tellen in 2021 hulp gehad van Thijs  van Trigt, die een expert is op het gebied van 

korstmossen.  

In 2021 hebben we de volgende soorten korstmossen gevonden. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Ammoniakschotelkorst Lecanora barkmaniana 

Amoebekorst Arthonia radiata 

Berijpt kroontjeskorst Sarcogyne regularis 

Blauwgrijs steenschildmos Parmelia saxatilis 

Bleekgroene schotelkorst Lecanora expallens 

Boomglimschoteltje Lecania cyrtella 

Bosschildmos Flavoparmelia caperata 

Bruin steenschubje Acarospora fuscata 

Dun schaduwmos Hyperphyscia adglutinata 

Eikenmos Evernia prunastri 

Gestippeld schildmos Punctelia subrudecta 

Gewone poederkorst Lepraria incana 

Gewoon purperschaaltje Lecidella elaeochroma 

Gewoon schildmos Parmelia sulcata 

Gewoon sterschoteltje Trapelia coarctata 

Grauw rijpmos Physconia grisea 

Grijsgroene steenkorst Lecidella scabra 

Groot dooiermos Xanthoria parietina 

Grove geelkorst Candelariella vitellina 

Heksenvingermos Physcia tenella 

Kapjesvingermos Physcia adscendens 

Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Kastanjebruine schotelkorst Lecanora campestris 

Klein boomzonnetje Athallia cerinella 

Kleine geelkorst Candelariella aurella 

Kleine schotelkorst Lecanora hagenii  

Lichtvlekje Phlyctis argena 

Melig takmos Ramalina farinacea 

Melige schotelkorst Lecanora carpinea 

Muurschotelkorst Lecanora muralis 

Poedergeelkorst Candelariella reflexa 

Rond schaduwmos Phaeophyscia orbicularis 

Schoorsteentje Anisomeridium polypori 

Steenpurperschaaltje Lecidella stigmatea 

Steenstrontjesmos Buellia aethalea 

Stoeprandvingermos Physcia caesia 

Twijgvlekje Arthonia punctiformis 

Verstoptschildmos Melanelixia subaurifera 

Vliegenstrontjesmos Amandinea punctata 

Waaiertakmos  Ramalina lacera 

Witte schotelkorst Lecanora chlarotera 

Totaal aantal  40 

We hebben alle soorten, die we in 2017 en 2018 hebben gevonden ook in 2021 gevonden. 

6.7.4 Roesten 
We vonden in 2021 2 verschillende roesten en in 2017/2018 nog een andere. 

 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Jaar 

Akkerdistelroest Puccinia punctiformis  2017/2018 

Jeneverbesroest op peer Gymnosporangium sabinae 2021 

Kaasjeskruidroest Puccinia malvacearum  2021 

   

https://www.verspreidingsatlas.nl/3403
https://waarneming.nl/soort/info/81167
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6.8 Inventarisatie vlinders, libellen en andere insecten 

6.8.1 Dag en Nachtvlinders 
We hebben de volgende soorten dag- en nachtvlinders gezien.  

Dagvlinders 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2017 2018  2021 

Atalanta  Vanessa atalanta x x  x 

Bont zandoogje  Pararge aegeria x x  x 

Boomblauwtje  Celastrina argiolus x x  x 

Bruin zandoogje  Maniola jurtina x x  x 

Bruinblauwtje  Aricia agestis  x   x 

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni x x  x 

Dagpauwoog  Aglais io x x  x 

Distelvlinder  Vanessa cardui  x  x 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album  x  x 

Groot dikkopje  Ochlodes sylvanus x x   

Groot koolwitje  Pieris brassicae x x  x 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus x x  x 

Icarusblauwtje  Polyommatus icarus x x  x 

Keizersmantel  Argynnis paphia     x 

Klein geaderd witje  Pieris napi x x  x 

Klein koolwitje  Pieris rapae x x  x 

Kleine vos  Aglais urticae x x  x 

Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas x x  x 

Landkaartje  Araschnia levana x x  x 

Muntvlindertje Pyrausta aurata x   x 

Scheefbloemwitje Pieris mannii    x 

Zwartsprietdikkopje  Thymelicus lineola x x   

Aantal soorten  15 18  22 

   

Nachtvlinders 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2017 2018  2021 

Bonte beer Callimorpha dominula    x 

Brandnetelmot Anania hortulata    x 

Bruine Vierbandspanner  Xanthorhoe ferrugata/spadicearia x    

Buxusmot Cydalima perspectalis x    

Eikenprocessievlinder/rups Thaumetopoea processionea    x 

Gammauil Autographa gamma x x  x 

Geelband langspriet mot Nemophora degeerella x    

Gestreepte goudspanner  Camptogramma bilineata    x 

Gewone bandspanner Epirrhoe alternata    x 

Gewone grasmot  Chrysoteuchia culmella x   x 

Groene eikenbladroller Tortrix viridana    x 

Grote beer (Rups) Arctia caja x x  x 

Heidewitvlakvlinder Rups Orgyia antiquoides     

Kardinaalsmutsstippelmot (rups) Yponomeuta cagnagella  x   

Kleine beer Rups Phragmatobia fuliginosa  x  x 

Kleine zwartwitmot   Elhmia auadrillella  x   

Lieveling Timandra comae x   x 

Luipaardlichtmot Nomophila noctuella    x 

Muntvlindertje Pyrausta aurata    x 

Pootmot Stathmopoda pedella   x   

Rietvink Rups Euthrix potatoria  x   

Roodkopwinteruil Conistra erythrocephala    x 

Schaapje Acronicta leporina x    

http://www.vlindernet.nl/vlindersoort.php?vlinderid=1142
http://www.vlindernet.nl/vlindersoort.php?vlinderid=1055
http://www.vlindernet.nl/vlindersoort.php?vlinderid=1026
http://www.vlindernet.nl/vlindersoort.php?vlinderid=1037
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2017 2018  2021 

Schedeldrager Craniophora ligustri   x   

Schietmot Mystacides longicornis  x  x 

St. Jacobsvlinder rups Tyria jacobaeae    x 

Vogelkersstippelmot (rups) Yponomeuta evonymella  x   

Weegbreebeer Parasemia plantaginis    x 

Zuringuil rups Acronicta rumicis x x  x 

Zwammenmot triaxomera parasitella x    

Aantal soorten  13 12  21 

 

In de drie jaren hebben we 24 verschillende dagvlinders gezien en 30 verschillende nachtvlinders. 

 

6.8.2 Libellen 
In 2021 vonden we 12 verschillende soorten libellen. We hadden er wel wat meer soorten en 

aantallen verwacht, omdat er vrij veel water is op Tespelduyn.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea 

Bruine winterjuffer Sympecma fusca 

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 

Grote keizerlibel Anax imperator 

Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis 

Lantaarntje Ischnura elegans 

Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Paardenbijter Aeshna mixta 

Platbuik Libellula depressa 

Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum 

Vroege glazenmaker Aeshna isoceles 

Watersnuffel Enallagma cyathigerum 

Aantal soorten 12 

In 2017/18 vonden we nog de volgende 4 soorten.  

 

 

In de drie jaren vonden we 16 verschillende soorten. 

 

6.8.3 Andere insecten 
We hebben in 2021 extra aandacht aan de insecten gegeven. Met meer dan een miljoen beschreven 

soorten vormen de insecten verreweg de grootste klasse binnen het dierenrijk. Met onze 119 

vondsten hebben we dus toch maar een klein deel van deze wereld waargenomen.  

In 2021 vonden we de volgende soorten: 

Orden Nederlandse naam  Wetenschappelijke  naam 

Bijen Blinde bij Eristalis tenax 

Bijen Grasbij  Andrena flavipes 

Bijen Honingbij Apis mellifera 

Bladwespen Tenthredo mandibularis Tenthredo mandibularis 

Gallen Blaasgalbladwesp Pontania proxima 

Gallen Brandnetelbladgalmug Dasineura urticae 

Gallen Egelgalwesp Andricus grossulariae  

Gallen Elzennerfhoekmijt Eriophyes inangulis 

Gallen Essenbloesemmijt Aceria fraxinivora 

Gallen Gewone wilgenroosjesgalmug Rabdophaga rosaria 

Gallen Grauwe Wilgblaasbladwesp  Pontania bridgmanii 

Gallen Knikkergal (wesp) Andricus kollari 

Gallen Knoppergal Andricus quercuscalicis 

Gallen Lensgal Neuroterus quercusbaccarum 

Gallen Plaatjesgalwesp Neuroterus albipes 

Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella 

Glassnijder Brachytron pratense 

Grote roodoogjuffer Erythromma najas 

Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum 

https://waarneming.nl/soort/info/642
http://www.libellennet.nl/libellensoort.php?libelid=23
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Orden Nederlandse naam  Wetenschappelijke  naam 

Gallen Rozenmosgal Diplolepis rosae 

Hommels Aardhommel Bombus terrestris 

Hommels Akkerhommel Bombus pascuorum 

Hommels Boomhommel Bombus hypnorum 

Hommels Steenhommel Bombus lapidarius 

Hommels Weidehommel Bombus pratorum 

Kevers Aardvlo Altica spec 

Kevers Anthocomus rufus Anthocomus rufus 

Kevers Bladhaantje Cassida sanguinolenta 

Kevers Donacia marginala Donacia marginala 

Kevers Elzenhaantje (larve) Agelastica alni 

Kevers Geel soldaatje  Cantharis livida 

Kevers Gewone Geelrand  Dytiscus marginalis 

Kevers Groene bladsnuitkever  Phyllobius pomaceus 

Kevers Groene struiksnuitkever Polydrusus formosus 

Kevers Kleine rode weekschildkever Rhagonycha fulva 

Kevers Larinus turbinatus Larinus turbinatus 

Kevers Muisgrijze kniptor Agrypnus murinus 

Kevers Rood soldaatje Cantharis rufa 

Kevers Roodaarskniptor Athous haemorrhoidalis 

Kevers Scirtes spec. Scirtes spec. 

Kevers Stinkende kortschildkever Ocypus olens 

Lieveheersbeestjes Citroenlieveheersbeestje Psyllobora vigintiduopunctata 

Lieveheersbeestjes Larve Coccinellidae larve 

Lieveheersbeestjes Tweestip Adalia bipunctata 

Lieveheersbeestjes Zevenstippelig lieveheersbeestje Coccinella septempunctata 

Mieren Glanzende houtmier Lasius fuliginosus 

Mieren Rode steekmier  Myrmica rubra 

Mieren Wegmier Lasius niger 

Muggen Kool-langpootmug Tipula oleracea 

Muggen Langpootmug Lipula oleracea 

Muggen Langpootmug Tipula lunata 

Muggen Nephrotoma scurra Nephrotoma scurra 

Muggen Nephrotoma submaculosa Nephrotoma submaculosa 

Muggen Rouwvlieg  Dilophus febrilis 

Muggen Steltmug Limoniidea 

Pissenbed Mospissenbed Philoscia muscorum 

Pissenbed Ruw pissenbed  Isopoda 

Spinnen Klein gerande oeverspin Dolomedes fimbriatus  

Spinnen Renspin Philodromus sl 

Spinnen Rietstrekspin  Tetragnatha striata 

Spinnen Rode hooiwagen Opilio canestrinii 

Spinnen Schaduwstrekspin Tetragnatha montana 

Spinnen Strekspin Tetragnatha extensa 

Spinnen Tijgerspin/wespspin Argiope bruennichi 

Spinnen Vale wielwebspin  Larinioides patagiatus 

Spinnen Wolfspin, onbekend Lycosidae 

Sprinkhaan Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus 

Sprinkhaan Chorthippus biguttulus-groep Chorthippus biguttulus-groep 

Sprinkhaan Gouden sprinkhaan  Chrysochraon dispar 

Sprinkhaan Grote groene sabelsprinkhaan -  Tettigonia viridissima 

Sprinkhaan Ratelaar Chortippus Biguttulus 

Sprinkhaan Rhodondendroncicade Graphocephala fennahi 

Sprinkhaan Veldsprinkhaan Acrididae 

Vliegen Blauwe vleesvlieg Calliphora spec.  

Vliegen Coenosia tigrina Coenosia tigrina 

Vliegen Dambordvlieg Sarcophaga carnaria 

Vliegen Eenstreepdansvlieg Empis stercorea 

Vliegen Gele snipvlieg Rhagio tringarius 
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Orden Nederlandse naam  Wetenschappelijke  naam 

Vliegen Gewone gaasvlieg Chysopa perla 

Vliegen  Groene vleesvlieg onbekend Lucilia spec. 

Vliegen Grote dansvlieg Empis tessellata 

Vliegen Halmvlieg Chloropidae indet. 

Vliegen Huisvlieg Musca domestica 

Vliegen Lichte driestreepdansvlieg Empis trigramma 

Vliegen Melieria omissa Melieria omissa 

Vliegen Phania funesta Phania funesta 

Vliegen Prachtvlieg Seioptera vibrans  

Vliegen Prachtwapenvlieg Chloromyia formosa 

Vliegen Puntbijvlieg Eristalis nemorum 

Vliegen Roestbruine kromlijf  Sicus ferrugineus 

Vliegen Rouwvlieg  Dilophus febrilis 

Vliegen Slankpootvlieg Dolichopus plumipes  

Vliegen Spillebeenvlieg  Neria cibaria  

Vliegen Strontvlieg Scathophaga stercoraria 

Vliegen Tweestreepdansvlieg  Empis digramma 

Vliegen Viltvlieg Dialineura analis  

Wantsen Brandnetelblindwants  liocoris tripustulatus 

Wantsen Groene schildwants Palomena prasina 

Wantsen Koolschildwants Eurydema oleracea 

Wespen Franse veldwesp Polistes dominula 

Wespen Gewone wesp Vespula vulgaris 

Wespen Goudwesp Trichrysis cyanea  

Wespen Harkwesp Bembix rostrata 

Wespen Irisbladwesp Rhadinoceraea micans 

Wespen Schildwesp Braconidae indet. 

Wespen Tweetandschildwants Picromerus bidens 

Zweefvliegen Bandzweefvlieg Syrphus 

Zweefvliegen Bosbijvlieg Eristalis horticola 

Zweefvliegen Citroenpendelvlieg  Helophilus trivittatus 

Zweefvliegen Doodskopzweefvlieg Myathropa florea 

Zweefvliegen Gewone bollenzweefvlieg  Eumerus strigatus 

Zweefvliegen Gewone Fluweelzweefvlieg Parhelophilus versicolor 

Zweefvliegen Gewone snuitvlieg Rhingia campestris 

Zweefvliegen Goudoogdaas Chrysops relictus 

Zweefvliegen Grote langlijf  Sphaerophoria scripta 

Zweefvliegen Kegelbijvlieg Eristalis pertinax 

Zweefvliegen Kleine bijvlieg Eristalis arbustorum 

Zweefvliegen Langlijfje  Sphaerophoria spec. 

Zweefvliegen Pipizella Pipizella 

Zweefvliegen Snor zweefvlieg Episyrphus balteatus 

Zweefvliegen Stadsreus Volucella zonaria 

Zweefvliegen Terrasjeskommazweefvlieg Eupeodes corollae 

Zweefvliegen Weidevlekoog Eristalinus sepulchralis 

Aantal soorten  119 

 

In 2017 en 2018 vonden we nog de volgende soorten: 

Orden Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Bladwespen Tenthredo marginella/thompsoni Tenthredo marginella/thompsoni 

Boorvlieg Bijvoetboorvlieg Oxyna parietina 

Boorvlieg  Melieria omissa Melieria omissa 

Gallen Aardappelgal Biorhiza pallida 

Gallen Boswilgbladwesp Pontania pedunculi  

Gallen Brandnetelrolgalmug Dasineura dioicae 

Gallen Elzenwratmijt Eriophyes laevis 

Gallen Narrentasje  Taphrina pruni 
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Orden Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Gallen Wilgenboontje Euphranta toxoneura 

Kevers Blauwe muntgoudhaantje Chrysolina coerulans 

Kevers Distelboktor Agapanthia villosoviridescens 

Kevers Roodgerande kniptor Dalopius marginatus 

Kevers Rozekever Phylopertha horticola 

Spinnen Herfstspin Metellina segmentata 

Spinnen Komkommerspin Araniella cucurbitina 

Spinnen Moerasknobbelkopje Hypomma bituberculatum 

Spinnen Oeverstreekspin Pardosa prativaga 

Sprinkhaan Jonge struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima 

Vliegen Selderijvlieg Euleia heraclei  

Vliegen Slijkvlieg Sialis lutaria 

Wantsen Bessenwants Dolycoris baccarum 

Wantsen Boswants Pinalitus cervinus 

Wantsen Gele Viervlekwants Dryophilocoris flavoquadrimaculatus 

Wantsen Gestreepte eikenblindwants Rhabdomiris striatellus 

Wantsen Gewone smallijf Stenodema laevigata 

Wantsen Lindespillebeen Phytocoris tiliae     

Wantsen Streepdijblindwants Plagiognathus arbustorum  

Wespen Hoornaar Vespa crabro 

Zweefvliegen Ingesnoerde waterzwever  Anasimyia contracta 

Zweefvliegen Noordse Pendelvlieg Helophilus affinis 

Zweefvliegen Pendelvlieg Helophilus pendulus 

Zweefvliegen Rechte waterzweefvlieg Anasimyia transfuga 

Zweefvliegen Snuit waterzwever  Anasimyia lineata 

Zweefvliegen Witte halvemaan zweefvlieg Scaeva pyrastri 

Aantal soorten  34 

 

In de drie jaren vonden we totaal 153 soorten. 

6.9 Inventarisatie zoogdieren en andere dieren 

6.9.1 Zoogdieren 
In 2021 vonden we de volgende zoogdieren op Tespelduyn. Een aantal zoogdieren werd met de 

wildcamera’s gespot. In 2019 telden we met de wildcamera’s vier soorten meer. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Bosmuis Apodemus sylvaticus 

Bruine rat Rattus norvegicus 

Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 

Haas Lepus europaeus 

Huisspitsmuis Crocidura russula 

Kat (huis) Felis catus 

Mol Microtus arvalis 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula 

Schaap Ovis orientalis aries 

Veldmuis Microtus arvalis 

Vos Vulpes vulpes 

Aantal soorten 11 

2019: 

Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Boommarter Martes martes 

Bunzing Mustela putorius 

Konijn  Oryctolagus cuniculus 

Wezel Mustela nivalis 

Aantal soorten 4 

 

In de drie jaren vonden we 15 verschillende 

soorten. 

 

6.9.2 Andere dieren 
Verder vonden we nog de volgende dieren: 

Orden Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Amfibieën Bruine kikker Rana temporaria 

Amfibieën Gewone pad Bufo bufo 

Amfibieën Groene kikker Pelophylax spec. 
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Orden Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam 

Amfibieën Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris 

Vissen Karpers Cyprinus carpio 

Vissen Ruisvoorntje Scardinius erythrophthalmus 

Weekdieren  Bolle duinslak Cernuella virgata 

Weekdieren  Rode wegslak Arion rufus 

Weekdieren  Segrijnslak Helix aspersa 

Weekdieren  Tuinslak Cepaea spec. 

Weekdieren  Zwartgerande tuinslak Cepaea nemoralis 

Weekdieren  Bolle duinhoren Cochlicella barbara 

Weekdieren  Grote Clausilia Alinda biplicata  

Aantal soorten  13 

 

6.10 Foto verantwoording 
De meeste foto’s zijn gemaakt door de leden van de werkgroep, behalve onderstaande foto’s. 

Spotvogel 2.1.1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spotvogel-3_(28647663935).jpg 

Braamsluiper 2.1.1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braamsluiper-1_(28569578081).jpg  

Koekoek  2.1.1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koekoek-2_(28569130321).jpg  

Nachtegaal  2.1.1 https://www.flickr.com/photos/rob_zweers/26092289033  

Nachtegaal 2.3 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luscinia_megarhynchos_-
_Common_nightingale_-_Nachtegaal.jpg 

Brede wespenorchis 2.3 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epipactis_helleborine_plant2_110703.jpg 

IJsvogel  2.4.1 https://pixabay.com/nl/photos/ijsvogel-vogel-branch-zitten-983944/  

Kolibrievlinder 2.4.4 https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Close-up_kolibrievlinder.jpg 

Wezel 2.5 https://pixabay.com/nl/photos/wezel-zoogdier-steen-dier-heide-4958239/ 

Baars 2.5 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/KleineBaars.jpg 

Vuurzwam  2.5 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Gewoon_vuurzwammetje_%
28Hygrocybe_miniata%29._Locatie%2C_Hortus_%28Haren%2C_Groningen%29_01.JPG 
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