
Het begrip biodiversiteit speelt tegenwoordig een zeer 
prominente rol in de natuurbescherming. In vele beleids-
stukken en beheerprogramma’s komt het terug. In een be-
langrijke beleidsdoelstelling wordt dit concreet vertaald als: 
‘In 2020 zijn voor alle in 1982 in Nederland van nature voor-
komende soorten en populaties de condities voor instandhou-
ding duurzaam aanwezig’ (MInIsterIe van lnv 2000). Dit roept 
natuurlijk meteen de vraag op: hoeveel en welke soorten 
komen er eigenlijk in ons land voor? tot voor kort kon daar 
slechts naar gegist worden. In dit boek geven nederlandse 
specialisten het antwoord op deze vraag. 

De voor u liggende uitgave is gedeeltelijk gebaseerd op het 
boek Biodiversiteit in Nederland (fig. 1) (van nIeukerken & van 

loon 1995). Indertijd gaf deze publicatie het meest volledige 
beeld van de in nederland voorkomende soorten. De infor-
matie was gebaseerd op door specialisten ingevulde enquê-
tes. De genoemde soortenaantallen waren afkomstig van 
gepubliceerde naamlijsten en overzichtswerken, maar vaak 
ook van schattingen van de deskundigen. 

voor dit boek konden we – anders dan 15 jaar geleden – 
gebruik maken van het nederlands soortenregister (www.
nederlandsesoorten.nl) (fig. 2). In deze online databank 
wordt een actueel overzicht van de in nederland aangetrof-
fen soorten gegeven aan de hand van lijsten die gedurende 
vele jaren door de specialisten samengesteld zijn. De lijsten 
worden nationaal en internationaal gebruikt als standaard 
op het gebied van naamgeving en voorkomen van de neder-
landse soorten. In de komende jaren zal de website samen 
met de Particuliere Gegevensbeherende organisaties worden 
uitgebouwd tot een encyclopedie van de nederlandse bio-
diversiteit. Zo zal ook de informatie uit dit boek worden 
toegevoegd. 

Het maken van een dergelijk overzicht is onmogelijk zonder 
taxonomische expertise. soms wordt er gemopperd als er 
weer een naam van een bekende soort verandert of als de 
omgrenzing van een familie wijzigt. Het is echter belangrijk 
zich te realiseren dat deze kleine ongemakken in het niet 
vallen bij de voordelen van de taxonomische wetenschap. 
Het is essentieel om te weten wat een soort precies is en hoe 
groepen aan elkaar verwant zijn om te komen tot een logi-
sche indeling van de overweldigende hoeveelheid organis-
men op aarde. voor het eerst toont dit boek ook de evolu-
tionaire relaties van de hele nederlandse biodiversiteit door 
een complete stamboom van alle groepen, die de nieuwste 
inzichten van de wetenschap volgt. taxonomie is de basis 
van onze kennis over biodiversiteit en dus essentieel voor 
een adequate natuurbescherming, maar ook noodzakelijk 
wanneer er een nieuwe plaag in onze landbouwgewassen 
opduikt of er een potentieel invasieve exoot gevonden 
wordt. 

De redactie wil alle personen bedanken die een bijdrage 
hebben geleverd aan dit boek. allereerst natuurlijk de 
hoofdstukauteurs en specialisten en organisaties die de 

groepsbesprekingen hebben verzorgd. twee van de auteurs, 
Bert Higler en Wim vervoort, zijn kort geleden overleden 
en hebben helaas hun bijdrage niet meer in druk kunnen 
zien. edo knegtering (Ministerie van lnv) en lodewijk van 
Duuren (Centraal Bureau voor de statistiek) dachten mee 
over de opzet, als vertegenwoordigers van de begeleidings-
commissie. Diverse personen hebben een bijdrage geleverd 
aan de groepsbesprekingen en/of hoofdstukken: arnoud 
van den Berg (vogels), arthur van Dulmen (algen en plan-
ten, Grontmij | team ecologie), Charles Fransen (mariene 
fauna, ncb naturalis), Hans kruijer (nhn/ncb naturalis), 
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◀

Figuur 1
Het vorige biodiversiteitsboek 
(van nIeukerken & van loon 1995). 

▼

Figuur 2
Het nederlands soortenregister 
(www.nederlandsesoorten.nl) 
bevat de volledige soortenlijsten. 
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fotografen stelden belangeloos hun materiaal beschikbaar 
waardoor we de nederlandse biodiversiteit prachtig in 
beeld konden brengen. een speciaal woord van dank aan 
enkele van hen die bijzondere bijdragen hebben geleverd: 
Wim van egmond, tim Faasen, Marco Faasse, theodoor 
Heijerman en albert de Wilde. een complete lijst van au-
teurs, fotografen en organisaties vindt u in bijlage 1 en 2. 
Jan krikken heeft in zijn vorige functie, adjunct-directeur 
onderzoek & collectie bij ncb naturalis, dit project steeds 
gestimuleerd. Fred Mooij (ncb naturalis) hield de plan-
ning van het boek nauwgezet in de gaten. niko korenhof 
(ncb naturalis) heeft zich bijzonder ingezet om er een ver-
zorgde uitgave van te maken en Maria schilder hielp mee 
met de laatste vormgevingsklussen. Guido keijl was be-
hulpzaam bij het samenstellen van de index. steve Dono-
van (ncb naturalis) corrigeerde de summary. 

koen lock (basale geleedpotigen, onderzoek, universiteit 
van Gent), andré van loon (vogels), Menno reemer (hoofd-
stuk 7), Marco roos (eencelligen en planten, nhn/ncb na-
turalis), Menno schilthuizen (hoofdstuk 3, ncb naturalis), 
David tempelman (zoetwaterfauna, Grontmij | team eco-
logie) en Dirk Zoetebier (vogels, sovon). Diverse collega’s 
van de auteurs van hoofdstuk 1 (Beleid) becommentarieer-
den tekstdelen of leverden informatie: Dick Bal, Joop van 
Bodegraven, Monique Brobbel, robert-Jan Croonen, Jasper 
Dalhuisen, Mark Hoevenaars, Henk de Jong, Peter Paul 
Mertens, Machtelt Meijer, Marten Meijers, Miranda Meijs-
ter, erik Mulleneers, Bas roels, Pieter roos, Frank roozen, 
Wilbert van vliet, rogier vogelij en Willem van Winger-
den. vincent kalkman (eis-nederland) bereidde de diversi-
teitskaarten voor. Hij kon daarbij gebruik maken van de 
databestanden van de pgo’s en Waarneming.nl. tientallen 
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