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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 

samen met buurtbewoners wordt gepoogd deze meer verborgen diergroepen te ontsluiten 

voor de niet-expert, 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. Deze expedities worden georganiseerd door de organisatie Taxon Expeditions. 

 

Taxon Expeditions is een “wetenschappelijk reisbureau”, eind 2016 opgericht door 

Naturalis-onderzoekers Menno Schilthuizen en Iva Njunjić. Het organiseert echte 

wetenschappelijke expedities/veldcursussen waarbij een internationaal gezelschap van 

biodiversiteitsexperts en “leken” gezamenlijk in een natuurgebied op zoek gaat naar nieuwe 

diersoorten. Taxon Expeditions organiseert dergelijke expedities normaal gesproken in 

afgelegen gebieden (de binnenlanden van Borneo, bergtoppen in de Balkan) maar in 2019, 

mede naar aanleiding van het boek Darwin Comes to Town (Darwin in de Stad) van 

Schilthuizen, werd 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 gedoopt) 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 buurtbewoners-

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 gezamenlijk inventariseren van de biodiversiteitswaarde van de 

terreinen, met nadruk op de groepen kleinere dieren, die vaak over het hoofd worden 

gezien, maar waarvan de diversiteit zeer hoog is.  

 

In 2020 vonden zo plaats: de Wilmkebreekpolder-expeditie (22-26 juni 2020), de Slatuinen-

expeditie (18-21 augustus 2020), en de inventarisaties van de tuinen van Hammerstein 

Advocaten, Herengracht (17-24 augustus 2020) en het fotomuseum FOAM, Keizersgracht 

(24-28 augustus 2020). Voor 5 t/m 9 juli 2021 staat een expeditie op stapel naar de 

verschillende groengebieden in de Diemerscheg. 


