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1 Inleiding 

De biodiversiteit van steden is aan het 

toenemen; maar er wordt onevenredig veel 

aandacht besteed aan de meer 

charismatische leden van de stadsnatuur: 

vogels, zoogdieren, grotere planten, vlinders 

en bijen. De meer onooglijke stadsflora en -

fauna wordt vaak veronachtzaamd, hoewel 

deze samen het grootste deel van de 

biodiversiteit voor hun rekening nemen. In 

een serie inventarisaties van Amsterdamse 

groengebieden door experts (deels ook 

samen met buurtbewoners) wordt 

gepoogd deze meer verborgen 

diergroepen te ontsluiten, en tegelijkertijd een inventarisatie van (enkele van) deze groepen uit te 

voeren, waarvan de resultaten ten goede komen aan het ecologische beheer van deze terreinen en 

ook aan de kennis van de Amsterdamse natuur als geheel. Het hier voor u liggende rapport betreft 

het vijfde deelproject binnen dit programma, gewijd aan de kleinere diertjes in het Diemerpark, het 

Flevopark, en de Joodse Begraafplaats Zeeburg; drie groengebieden in Amsterdam-Oost, 

gezamenlijk het noordelijke deel vormend van de 'Diemerscheg'. 

 

  

Araneus diadematus (Foto: P. Koomen) 
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2  Achtergrond & Aanleiding 

Taxon Expeditions is een "wetenschappelijk reisbureau", eind 2016 opgericht door Naturalis-

onderzoekers Menno Schilthuizen en Iva Njunjić1. Het organiseert echte wetenschappelijke 

expedities / veldcursussen waarbij een internationaal gezelschap van biodiversiteitsexperts en 

"leken" gezamenlijk in een natuurgebied op zoek gaat naar onontdekte biodiversiteit. Taxon 

Expeditions organiseert dergelijke expedities normaal gesproken in afgelegen gebieden (de 

binnenlanden van Borneo, bergtoppen in de Balkan, etc.) maar in 2019, mede naar aanleiding van 

het boek Darwin Comes to Town (Darwin in de Stad) van Schilthuizen2, werd (in samenwerking met 

de VU Amsterdam) een expeditie georganiseerd naar het Vondelpark om samen met 

buurtbewoners aan te tonen dat je ook in je eigen stad nieuwe diersoorten kunt ontdekken: de 

groep vond een nieuwe sluipwesp (Aphaereta vondelparkensis gedoopt3) en ook een nieuwe 

keversoort (Ptomaphagus thebeatles, omdat er nog nooit een "beetle" naar The Beatles genoemd 

is). 

 

Naar aanleiding van het succes en de uitgebreide 

media-aandacht van de Vondelpark-expeditie 

vroeg de gemeente Amsterdam Taxon Expeditions 

nóg een aantal expedities naar Amsterdamse 

groengebieden te organiseren. Hierbij ligt de 

nadruk minder op het ontdekken van nieuwe 

diersoorten (hoewel dat natuurlijk niet uit de weg 

gegaan zal worden), maar meer op het, deels 

gezamenlijk met buurtbewoners, inventariseren 

van de biodiversiteitswaarde van de terreinen, 

met nadruk op de groepen kleinere, vaak 

verontachtzaamde dieren. De in dit rapport 

behandelde 'expeditie' naar drie groengebieden in 

het oosten van Amsterdam is de vierde van deze 

serie (Diemerscheg, 5-9 juli 2021). Eerder vond de Wilmkebreekpolder-expeditie plaats (22-26 juni 

2020). Hierna volgden nog de Slatuinen-expeditie in De Baarsjes (18-21 augustus 2020) en de 

Keurtuinen-expedities in de grachtengordel (17-28 augustus 2020). 

 

 

  

Ptomaphagus thebeatles 
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3 Het terrein 
De Diemerscheg (https://www.amsterdam.nl/projecten/diemerscheg/) is een van de groene 

wiggen die vanuit het buitengebied tot in het stadshart van Amsterdam reiken. De wig loopt vanaf 

het Flevopark in zuidoostelijke richting en omvat Flevopark, Diemerpark, het Diemerbos, de 

Gaasperplas, en enkele kleinere groengebieden. Omdat het gebied te groot is om als geheel in een 

expeditie onder handen te nemen, beperken we ons in de Diemerscheg-expeditie tot drie gebieden 

in de noordelijke punt van deze wig. Deze terreinen verschillen sterk in ecologisch karakter, van 

drassig via bosachtig tot droog, en vormen zo gezamenlijk een brede doorsnede door de 

milieutypen die in de Diemerscheg te vinden zijn: 

1. Het Flevopark. Ongeveer een eeuw 

geleden is dit park aangelegd, onder 

aansporing door o.a. Jac. P. Thijsse. Het 

ligt tussen de Indische Buurt en het 

Nieuwe Diep. Met zijn 15 hectare is het 

een van de grotere parken van de stad. 

Samen met Jeugdland, de tennisclub en 

het Flevoparkbad vormt het een 

aaneengesloten gebied met velden, 

bosjes en waterpartijen. Ecologisch 

gezien zijn er met name in de natte 

delen interessante ontwikkelingen, zoals glooiende oevers en rijke moerasvegetatie. Ook is 

in de (iets hoger gelegen) beboste delen veel dood hout aanwezig en zijn er vele oude 

bomen. 

2. De Joodse Begraafplaats. Dit is een naast 

het Flevopark gelegen (en door een sloot 

ervan gescheiden) historische Joodse 

begraafplaats, in gebruik geweest van 

1717 tot 1914. Het terrein is veenachtig 

en ligt lager dan het belendende 

Flevopark, en is daardoor natter van 

karakter. De vegetatie is wild en bestaat 

uit rietvelden, bramenstruweel en 

wilgenbosjes. (Over de biodiversiteit op 

begraafplaatsen is trouwens dit recente 

webinar te bekijken.) 

3. Het Diemerpark. Dit grote park, gelegen tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het water 

rond IJburg, is ongeveer twintig jaar geleden aangelegd op basis van een natuurgebied dat 

ontstaan was op een voormalige vuilstort. Momenteel is het terrein een grotendeels hoog 

gelegen, schraal open terrein met kruidenvegetatie en hier en daar bosjes, en een 
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lagergelegen strook met dicht, opgaand 

populierenbos en poeltjes omzoomd door 

rietkragen. De voormalige vuilstort is 

gesaneerd doordat de verontreinigde grond 

is afgedekt en niet langer interactie aangaat 

met de bovengrond. 

 

 

 

 

 

4 Werkwijze en aanpak 

4a. De inventarisaties 
 

In de drie terreinen werden de volgende verzameltechnieken toegepast: 

o Malaiseval. Voor kleine vliegende insecten, met name parasitaire wespen en 

kleinere vliegen (Joodse Begraafplaats en Diemerpark). 

o Aasvallen. Met vlees, voor aasetende bodemorganismen, met name kevers en 

vliegen (alle terreinen). 

o Bodemvallen. Voor lopende bodemdieren, met name pissebedden, 

loopkevers, mieren en bodemwantsen (alle terreinen). 

o Keverzeef en Winkler extractor. Voor diertjes in vergaand plantaardig 

materiaal, compost, met name mijten, diverse keverfamilies, spinnen, 

hooiwagens, miljoenpoten (alle terreinen). 

o Handvangsten. Van slakken, kevers, spinnen, hooiwagens, duizend- en 

miljoenpoten, pissebedden (alle terreinen). 

o Lichtval. Voor nachtvlinders, maar ook kevers, schietmotten en dansmuggen 

(alle terreinen). 

o Sleepnet. Voor groepen bloem- en plantbezoekende insecten (alle terreinen). 

o Zuigval. Een omgebouwde bladblazer voor het opzuigen van kleine 

ongewervelde diertjes van vegetatie die te laag is voor het sleepnet 

(Diemerpark). 

o Waternet. Voor het verzamelen van waterinsecten en weekdieren (alle 

terreinen). 

o Vegetatie afkloppen. O.a. voor krekels en sprinkhanen (alle terreinen). 
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Werken met klopscherm en exhaustor (Foto's: Jan Schilthuizen) 

 

Werken in het lab (Foto: Jan Schilthuizen) 

 

 

Lichtval (links) en werken met het vlindernet (rechts); foto's: Kitty Bruins. 



 

7 

 

 

Het is belangrijk om te benadrukken dat vanwege de verschillen in betrokken verzamelaars en 

lengte van de perioden waarbinnen de vallen actief waren, de resultaten niet zonder meer 

vergeleken kunnen worden tussen de drie terreinen. Niettemin geeft de veelheid aan toegepaste 

technieken en bestudeerde diergroepen wel een brede en uitbreide steekproef van de aanwezige 

soortenrijkdom. 

 

 

4b. Verwerken van verzameld materiaal 
 

De nachtvlinders, planten, veel van de weekdieren, de vertebraten en enkele grotere insecten 

werden levend ter plekke op naam gebracht, geregistreerd en weer vrijgelaten. Alle overige (veelal 

kleinere) dieren werden geconserveerd, geprepareerd door de deelnemende experts, en 

gedetermineerd. Hieronder de voornaamste groepen en de experts die zich over de betreffende 

groep hebben gebogen.  

 

Kevers (Coleoptera):     Menno Schilthuizen, Jan Wieringa, Aglaia Bouma 

Weekdieren (Mollusca):    Anthonie van Peursen, Joris Koene, Menno  

      Schilthuizen 

Oorwormen (Dermaptera):   Jan Wieringa, Aglaia Bouma, Menno Schilthuizen 

Vliegen en muggen (Diptera):   Paul Beuk, Aglaia Bouma, Jan Wieringa 

Wantsen (Heteroptera)    Aglaia Bouma, Jan Wieringa, Menno Schilthuizen 

Cicaden (Auchenorhyncha):   Marco de Haas, Jan Wieringa 

Plantenluizen (Sternorrhyncha):   Marco de Haas 

Krekels en sprinkhanen (Orthoptera):  Jan Wieringa 

Spinnen (Araneae):    Steven IJland 

Pissebedden (Isopoda): Matty Berg, Steven IJland 

Duizendpoten (Chilopoda): Matty Berg, Steven IJland 

Miljoenpoten (Diplopoda): Matty Berg, Steven IJland 

Springstaarten (Collembola):  Matty Berg, Steven IJland 

Pseudoschorpioenen (Pseudoscorpionida): Steven IJland 

Mieren (Hymenoptera: Formicidae):  Jinze Noordijk 

Wespen (overige Hymenoptera):  Aglaia Bouma 

Vlinders (Lepidoptera):    Bart Van Camp, Jan Wieringa 

Mijten (Acari):     Henk Siepel 

Planten:     Gerard Oostermeijer, Nienke Beets, Jan Wieringa 

 

Het verzamelde materiaal is voor het overgrote deel verwerkt tot permanente preparaten die zijn 

of worden gedeponeerd in de collecties van Taxon Expeditions, Naturalis, en de collecties van de 

meeste deelnemende experts. Bovendien zijn of worden bijna alle vondsten geregistreerd in 

waarneming.nl. 

 

Naast traditionele determinaties werd een aantal exemplaren, waaronder ook larven of anderszins 

moeilijk op naam te brengen exemplaren, door deelnemende DNA-expert Henk van der Meulen 
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(die gedurende de gehele expeditie een mobiel DNA-lab draaiende hield) aan de hand van DNA-

barcoding op naam gebracht. 

 

5 Resultaten 

 

In totaal werden tijdens de Diemerscheg-expeditie 742 gedetermineerde soorten geregistreerd. 

Per terrein (inclusief de woonwijk IJburg, waar tijdens de stoepplantjes-activiteit de meeste soorten 

werden gevonden) waren de aantallen als volgt: 

• Diemerpark: 385 soorten 

• Flevopark: 264 soorten 

• Joodse Begraafplaats: 267 soorten 

• IJburg: 68 soorten 

Aan het eind van dit hoofdstuk staan de complete soortenlijsten weergegeven, maar eerst wordt 

een kort overzicht van de meest opmerkelijke vondsten gegeven. 

 

5a. Meest opmerkelijke vondsten 
 

o In een bodemval op de Joodse Begraafplaats werd een exemplaar 

van Anommatus duodecimstriatus aangetroffen. Dit kleine, blinde, 

bleke, ondergronds levende kevertje geldt als zeer zeldzaam. Hij is in 

ons land bekend van 6 vondsten4, waarvan een deel daterend van 

het begin van de 20e eeuw en een ander deel van het begin van de 

21e eeuw. Het is een van een klein aantal Anommatus-soorten die in 

Noordwest-Europa inheems lijken te zijn. Het grootste deel van de 

bijna 100 soorten leeft in Midden- en Zuid-Europa. Opvallend is dat 

een van die Zuideuropese soorten, A. cf. bosnicus, opdook tijdens de 

expeditie in de Slatuinen5, vermoedelijk ingevoerd met tuinplanten.  
 

Figuur 1 De zeer zeldzame Anommatus duodecimstriatus 
(Foto door Theodoor Heijerman, overgenomen uit Ref. 4) 

o Op een hondenveldje in de noordoosthoek van het Flevopark trof deelnemer Ton Zijp een 

mannelijk exemplaar aan van de zeldzame loopkever Harpalus attenuatus ('sobere 

kustkruiper'). Het dier werd gedetermineerd door deelnemer Atze van der Goot; de 

determinatie werd bevestigd door loopkever-expert en waarneming.nl-validator Jan 

Muilwijk. H. attentuatus is een soort die volgens de Loopkeveratlas6 in Nederland een 

disjuncte verspreiding heeft: ze komt vooral aan de kust voor en ook in Zuid-Limburg. 

Recente vondsten in Nederland komen vrijwel uitsluitend uit Zeeland, Noord-Brabant en 

Zuid-Limburg, en verder (dichterbij Amsterdam) Tiel en Castricum. 
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o Bodemvallen in het Diemerpark leverden een zestal exemplaren van 

het kleine warmteminnende loopkevertje Microlestes minutulus 

('kleine dwergloper') op. Deze soort staat, net als de voorgaande, te 

boek als 'zeldzaam', maar is iets algemener. Recente vondsten komen 

verspreid uit het gehele land, met name het oostelijke rivierengebied. 

o Eveneens in het Diemerpark, aan de oever van een van de poeltjes, 

werd een derde zeldzame loopkever gevonden, nl. Paradromius 

longiceps, de 'langhalsschorsloper'. Volgens de Loopkeveratlas6 is deze 

soort zeer zeldzaam, en slechts bekend van enkele vondsten uit 

moerasgebieden in het westen des lands. De omgeving van Amsterdam 

lijkt daarbij wel een stronghold te zijn: zowel oude als recente 

vondsten zijn uit de stad afkomstig. 

o In het Diemerpark verzamelde expert Jan Wieringa een exemplaar van wat de snuitkever 

Ceutorhynchus obsoletus lijkt te zijn. Mits de determinatie bevestigd wordt door 

snuitkeverexpert Theodoor Heijerman, zou dit een nieuwe soort voor Nederland betreffen. 

C. obsoletus is een Midden- en Zuidoosteuropese soort, die o.a. uit Noord-Duitsland 

bekend is. [Update 29 maart 2022: niet bevestigd.]  

o Een andere keversoort die Jan Wieringa verzamelde in 

het Diemerpark en die ook te beschouwen is als nieuw 

voor Nederland is het kortschildkevertje Acrotona 

oxypodoides. Dit is een Noordafrikaanse soort die 

echter de laatste jaren op diverse plekken in 

Nederland is opgedoken, maar nog altijd niet officiëel 

gemeld is voor ons land (A. oxypodoides staat ook nog 

niet op waarneming.nl en de vondst kan derhalve daar 

niet worden ingevoerd). 

o Ook tijdens de Diemerscheg-expeditie werd de uit het Vondelpark beschreven kever 

Ptomaphagus thebeatles gevangen7: vier exemplaren in vallen met aas in het Flevopark. P. 

thebeatles is een soort die algemeen in heel Nederland voorkomt, vooral ook in urbaan 

gebied, maar uitwendig niet te onderscheiden is van P. medius (die we eveneens in het 

Flevopark vonden: één exemplaar. 

o Twee kortschildkevers die als zeldzaam te boek staan werden (beide 1 exemplaar) 

gevangen in het Diemerpark: Tasgius morsitans en Sunius bicolor. 

o Een zeldzame miljoenpoot die in de Diemerscheg werd gevonden was Cylindroiulus 

britannicus, de Britse kronkel. Deze soort is schaars, maar niettemin al bekend vandiverse 

plekken binnen Amsterdam (zij werd onder andere ook gevonden tijdens onze Slatuinen-

Expeditie van 2020)  

o Ook onder de gevangen vliegen (Diptera) bevonden zich enkele 

zeldzame soorten, namelijk de slankpootvlieg (Dolichopodidae) 

Hercostomus chrysozygos (Flevopark en Joodse Begraafplaats, 5 

ex.) en de mestvliegen (Sphaeroceridae) Spelobia czizeki (Joodse 

Begraafplaats, 1 ex.) en Spelobia manicata (Flevopark, 1 ex.).  

o De oevervlieg (Ephydridae) Parydroptera discomyzina (Flevopark 

en Joodse Begraafplaats, 14 ex.) is een zeer zeldzame soort, die 

Microlestes minutulus 

(foto: coleoptera.org.uk) 

Acrotona oxypodoides (exemplaar van Leiden) 

Parydroptera discomyzina 

(foto uit Ref. 8) 
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pas in 2018 voor het eerst uit ons land is gemeld8, van Barneveld. De soort heeft opvallend 

gekromde vleugels en zou vooral in vochtige terreinen leven. 

o De afvalvlieg (Heleomyzidae) Schroederella iners werd in 1 exemplaars in het Flevopark 

aangetroffen. Dit is een merkwaardige vangst, omdat de soort in ons land uitsluitend 

bekend is van Zuid-Limburg.  

o Onder nachtvlinders bevonden zich enkele soorten die als zeldzaam of zeer zeldzaam te 

boek staan, te weten: Laspeyria flexula (bruine sikkeluil; 1 ex., Flevopark), Pexicopia 

malvella (heemstzaadmot; 1 ex., Diemerpark), Lacanobia splendens (moeras-w-uil; 1 ex., 

Diemerpark), Sideridis turbida (tandjesuil; 1 ex., Diemerpark), Borkhausenia nefrax 

(satijnvleugelsikkelmot; 1 ex., Joodse Begraafplaats). Ofschoon dit schaarse soorten zijn, 

loopt het aantal waarnemingen op waarneming.nl in de honderen of duizenden, verspreid 

over het gehele land, inclusief omgeving Amsterdam. 
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5b. Soortenlijsten (op alfabetische volgorde) 

 
1. Mijten (Acari) 

 
2. Spinnen (Araneae) 

 
3. Tweekleppigen (Bivalvia) 

 
4. Duizendpoten (Chilopoda) 
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5. Kevers (Coleoptera) 
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6. Springstaarten (Collembola) 

 
 

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

 
 

9. Vliegen en muggen (Diptera) 
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10. Haften (Ephemeroptera) 

 
 

11. Slakken (Gastropoda) 

 
 

12. Wantsen en verwanten (Hemiptera) 
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13. Vliesvleugeligen (Hymenoptera) 

 
 

14. Pissebedden (Isopoda) 

 
 

15. Vlinders (Lepidoptera); zie ook de poster op blz. 25. 
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16. Korstmossen (Lichenes) 

 
 

17. Libellen (Odonata) 

 
 

18. Sprinkhanen en krekels (Orthoptera) 

 
 

19. Hooiwagens (Opiliones) 
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20. Planten (Plantae) 

 

 
 

21. Pseudoschorpioenen (Pseudoscorpionida) 

 



 

22 

 

22. Kameelhalsvliegen (Raphiodoptera) 

 
 

23. Wortelduizendpoten (Symphyla) 

 
 

6 Conclusie 
 

In de Diemerscheg werden in vergelijking met de andere Amsterdamse groengebieden die tijdens 

eerdere expedities onder handen werden genomen, aanzienlijke aantallen soorten gevonden: een 

totaal van 742 verschillende soorten. Zelfs wanneer we de planten en korstmossen achterwege 

laten (die werden ook in het Vondelpark, de Slatuinen, de Wilmkebreekpolder en de Keurtuinen 

niet meegenomen) dan is het aantal diersoorten (672) nog altijd zeer hoog. Let wel: dit betreft 

slechts de aantallen soorten van de diergroepen die goed zijn uitgezocht en die binnen deze korte 

periode gevangen zijn (bijvoorbeeld mijten en Hymenoptera werden dit keer nauwelijks 

uitgewerkt). De werkelijke diversiteit zal derhalve veel hoger zijn. Het opvallend hoge aantal 

soorten heeft vermoedelijk te maken met het feit dat dit keer drie verschillende terreinen werden 

onderzocht, die een gezamenlijke oppervlakte hebben die groter is dan elk van de voorheen 

onderzochte terreinen, en bovendien sterk verschillend van ecologisch karakter. 

 

Op basis van de meer ecologisch kenmerkende van de gevonden soorten kunnen we stellen dat het 

Diemerpark een karakter heeft dat doet denken aan een schraal (rivier)duinlandschap, de Joodse 

Begraafplaats kenmerken vertoont van een oud moeras en het Flevopark als enige het karakter van 

een stadspark heeft (hoewel ook in het Flevopark enkele bijzondere soorten werden aangetroffen). 

In alle tereinen werden enkele honderden soorten gevonden en aangezien de overlap niet al te 

groot is (anwege de ecologische verscheidenheid), heeft dit het genoemde hoge eindtotaal geleid. 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de ecologische diversiteit van de Diemerscheg van groot 

belang is voor de corridorfunctie die de scheg heeft als verbinding tussen de ommelanden en het 

stadshart. Dankzij de grote ecologische diversiteit zal de scheg voor een bijzonder breed deel van 

de biodiversiteit als 'stepping stone' kunnen fungeren. 
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8 English Summary 

 

Small-scale biodiversity inventories of invertebrate animals (as well as pavement weeds) were 

carried out in three urban greenspaces in the east of the city of Amsterdam: Diemerpark, Flevopark 

and the ancient Jewish Cemetery adjacent to the Flevopark. Jointly, these areas form the northern 

part of the so-called Diemerscheg, a green wedge that is thought to function as an ecological 

corridor betwen the city centre and the surrounding rural countryside. We used various trapping 

techniques to sample the area for five days in July 2021, jointly with a large group of citizen 

scientists from the parks' neighbourhoods. The collected specimens were, with the exception of 

several groups, identified to species level, sometimes during the field work, but mostly afterwards 

by the experts. In total, we identified from the Diemerpark 385 species, from the Flevopark, 264 

species, and from the Jewish Cemetery, 267 invertebrate species. In addition, 70 plants were 
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identified, mainly from the residential area of IJburg. The ecological character of each area was 

quite different: Diemerpark is a dry, sandy area, reminiscent of coastal and/or riverine dunes; 

Flevopark is largely a classic city park, but with some wilder fringes; the Jewish Cemetery is a very 

moist, swamp-like area. Because of the small ecological overlap, the total species diversity was 

quite high: 742 species, much more than recorded during our previous expeditions to (mostly 

smaller) Amsterdam greenspaces. The species lists include several species of arthropods that are 

new to the city, the region, or even to the country, or rare in general. We conclude that the 

ecological diversity and richness of the Diemerscheg are a benefit to its perceived role as an 

ecological corridor. 
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Dankzegging 
 

Deze inventarisaties zouden niet mogelijk geweest zijn zonder de steun van een groot aantal 

personen en instanties. Ten eerste natuurlijk Geert Timmermans en de directie Ruimte en 

Duurzaamheid die ons de opdracht hebben verleend. Verder Rens van der Linden en Reinout 

Koperdraat van de Vereniging Vrienden van het Flevopark, Hansje Galesloot van de Vrienden van 

de Joodse Begraafplaats, en Leen Pauwels en Kees Lakerveld van de Vereniging Vrienden van het 

Diemerpark, die een deel van de logistiek voor hun rekening namen en binnen hun geledingen 

deelnemers wierven. Een deel van het succes van de expeditie was te danken aan de uitstekende 

faciliteiten die we bij Theater Vrijburcht konden gebruiken. We zijn hiervoor Peggy Wilting en 

Johan Vlug, die tevens allerlei logistieke hulp boden, zeer erkentelijk. 

 

Het veldwerk werd uitgevoerd door experts Nienke Beets, Matty Berg, Aglaia Bouma, Bart Van 

Camp, Edo Goverse, Joris Koene, Henk van der Meulen, Iva Njunjić, Gerard Oostermeijer, Anthonie 

van Peursen, Menno Schilthuizen en Jan Wieringa in samenwerking met 40 lokale deelnemers 

(wisselende groepen per dag), en verdere determinaties werden verzorgd door Paul Beuk, Marco 

de Haas, Steven IJland, Jinze Noordijk en Henk Siepel. De Amsterdamse taxon expedities worden 

uitgevoerd in nauwe samenwerking met de VU Amsterdam. 
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Foto's door Jan Schilthuizen (www.janschilthuizen.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

 
 



 

29 

 

 

 

 
 



 

30 

 

 

 

 


