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aangemaakt waar alle gemelde natuur waarnemingen uit de gemeente Venray weergegeven 

worden. Hier kan iedereen eenvoudig een overzicht krijgen welke planten en dieren er in onze 

gemeente waargenomen worden. Een achterliggende gedachte is dat dit ook een stimulans kan zijn 

om naar buiten te gaan en bewuster te worden van wat er allemaal te zien is en dit dan ook te delen 

op de website. 

In 2017 hebben we met zijn allen maar liefst 14.693 waarnemingen ingevoerd wat een toename 

betekende van 32% tov 2016! In 2017 zijn er 217 inheemse soorten voor het eerst waargenomen in 

Venray waarmee het totaal aantal waargenomen inheemse soorten op 3766 komt. 

Soort groepen Totaal alle 

jaren 

Totaal 

2017 

Nieuw in 2017 

Nachtvlinders en micro's 768 379 50 

Planten 700 218 11 

Kevers 604 203 35 

Paddenstoelen 277 64 14 

Vogels 227 170 2 

Vliegen en muggen 248 64 17 

Wantsen, cicaden en plantenluizen 268 198 60 

Bijen, wespen en mieren 204 38 9 

Mossen en korstmossen 111 13 3 

Geleedpotigen (overig) 99 42 15 

Libellen 49 30  

Insecten (overig) 45 14  

Dagvlinders 39 29  

Zoogdieren 36 20  

Sprinkhanen en krekels 27 18  

Weekdieren 26 6 1 

Vissen 23 8  

Reptielen en amfibieën 13 10  

Overige ongewervelden 2 0  

Totalen 3766 1524 217 

 

Het vaakst is de Buizerd ingevoerd met in totaal 288 waarnemingen en van maar liefst 727 soorten is 

er slechts 1 waarneming in 2017. Hiermee is het wel duidelijk dat elke waarneming belangrijk is en 

letterlijk uniek kan zijn. 



 

Van elke soort is het mogelijk om een verspreidings kaart te maken maar de juistheid van zo’n kaart  

hangt natuurlijk sterk af van het aantal waarnemingen en het hebben van voldoende waarnemingen 

uit de hele gemeente. Onderstaand is een voorbeeld van een kaart voor de Huismus gebaseerd op 

waarnemingen uit 2016 en 2017. 

 

Heatmap voor huismus. Bron: Waarneming.nl 

Het aantal waarnemingen neemt toe naar gelang de kleur van het gebied verloopt van blauw via 

groen nar oranje – rood. 

 

De Huismus is een soort die voor iedereen waarschijnlijk erg gewoon is maar die landelijk gezien toch 

een sterke achteruitgang vertoont. Daarom roep ik iedereen op om ook de gewone soorten te blijven 

invoeren. Ik ben benieuwd hoe deze kaart er volgend jaar uitziet. 

Geert Custers 

 

 


