
Waarneming.nl 

Vanaf heden hebben we een nieuwe pagina aan onze website toegevoegd waarop waarnemingen 

van planten en dieren in de gemeente Venray weergegeven worden: venray.waarneming.nl 

Een link naar deze pagina is te vinden bovenaan de welbekende pagina waargenomen. 

Waarneming.nl waarvan deze pagina een onderdeel is, is een database van natuurwaarnemingen die 

als doel heeft de natuurrijkdom van Nederland vast te leggen voor nu en de toekomst. Hiervoor 

delen duizenden vrijwilligers hun waarnemingen via deze site. Met het aanmaken van de website 

venray.waarneming.nl hopen wij dat het voor iedereen gemakkelijker wordt om te zien hoeveel 

soorten planten en dieren er wel niet voorkomen in onze gemeente en waar je deze kunt zien. Tot op 

dit moment staat de teller op maar liefst 3534 inheemse soorten waarvan 154 soorten voor het eerst 

zijn waargenomen in 2016 in onze gemeente.  

 

Aantal waargenomen soorten in de Gemeente Venray 

 

Soort groepen 

Totaal 2016 Nieuw 

in 2016 

Nachtvlinders en micro's 718 209 17 

Planten 688 337 16 

Kevers 570 188 47 

Paddenstoelen 264 43 13 

Vogels 228 162 2 

Vliegen en muggen 216 50 21 

Wantsen, cicaden en plantenluizen 209 68 12 

Bijen, wespen en mieren 193 24 8 

Mossen en korstmossen 108 19 9 

Geleedpotigen (overig) 82 20 7 

Libellen 49 35   

Insecten (overig) 45 10 2 

Dagvlinders 38 28   

Zoogdieren 36 16   

Sprinkhanen en krekels 27 13   

Weekdieren 25 2   

Vissen 23 1   

Reptielen en amfibieën 13 9   

Overige ongewervelden 2 0   

      

  3534 1234 154 

 

 

 

 

 

 

 



Soortgroepen verdeling: 

 

Tevens hopen wij dat nog meer mensen hun eigen natuurwaarnemingen op deze manier willen 

delen. Voor jezelf is dit een mooie manier om bij te houden wat je waar en wanneer gezien hebt. Om 

dit te kunnen doen moet je je eenmalig registreren en een gebruikersnaam aanmaken. Naast dat je 

nu een digitaal notitieboekje hebt kunnen je gegevens ook gebruikt worden door 

vrijwilligersorganisaties die veldonderzoek aan flora of fauna zoals oa. het SOVON, RAVON, 

Vlinderstichting, Floron en Zoogdiervereniging. Mocht je dit niet willen dan kun je dit altijd aangeven. 

Voor de duidelijkheid, overheidsorganisaties krijgen deze gegevens niet aangeleverd. 

 

Als je een waarneming invoert kun je ook een foto toevoegen. Dit levert een leuk foto overzicht op 

voor jezelf maar voor moeilijk te determineren soorten en zeldzame soorten is dit zeer aan te 

bevelen zodat een deskundige vrijwilliger de waarneming kan bevestigen. Ook als je niet (zeker) weet 

welke soort je hebt waargenomen kun je met een foto bij je waarneming er alsnog achter komen 

welke soort het was want afhankelijk van de soortgroep zijn er vele vrijwilligers die de foto’s dagelijks 

bekijken en graag behulpzaam zijn. Er is een lange handleiding beschikbaar op de waarneming.nl 

website maar als er vragen zijn over de website, het registreren of het invoeren van waarnemingen 

dan wil ik eventuele vragen graag beantwoorden.  

Ik wens jullie allemaal veel plezier met dit nieuwe onderdeel van de IVN website en hopelijk komen 

er vele nieuwe waarnemingen bij. 

Met vriendelijke groet 

Geert Custers 

 

 


