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Samenvatting 
 
 
In 2005 en aanvullend in 2006 zijn door leden van de KNNV afdeling Epe en Heerde 
inventarisaties verricht op de eigendommen van d.o.b. foundation te Veessen. In dit rapport 

komen meerdere aspecten aan bod, vanwege diverse bijdragen van de leden, de Heerder 
Historische Vereniging, voormalige bewoners van boerderij De Nijensteen, de beheerder en 
eigenaren van De Nijensteen. In dit rapport wordt ook veel aandacht besteed aan de 
plannen die de eigenaren hebben. Medewerkers van het waterschap Veluwe hebben een 
bijdrage geleverd over de waterberging die is gerealiseerd in dit gebied. Interessant is ook 
de bijdrage die is opgenomen over de moestuin, omdat de groenten gebruikt worden voor 
gasten en medewerkers van d.o.b. foundation. 

 
In de hoofdstukken die de inventarisaties beschrijven zijn interessante gegevens 
opgenomen over de soorten die op De Nijensteen aanwezig zijn. In totaal zijn 127 soorten 
paddenstoelen gedetermineerd, waaronder een aantal vrij zeldzame soorten, waarvan 
16 soorten op de Rode Lijst staan. Van de hogere planten zijn 287 soorten gevonden; 
opvallend was de aanwezigheid van Kleverige ogentroost die gevonden werd in het met 
graszaad ingezaaide deel van de waterberging. Interessant is ook de aanwezigheid van 
Waterviolier in één van de slootjes ten noorden van de Nijensteen. Deze plantensoort is een 
belangrijke kwelindicator. 
Het parkbos ter hoogte van de IJsseldijk heeft in Heerde een bijzondere betekenis, 
aangezien hier soorten aanwezig zijn die elders in Heerde niet voorkomen, zoals een 
Cappadocische esdoorn, Italiaanse els, Kastanjeblad eik en Zwarte noot. 
 
Er zijn acht soorten slakken gevonden op De Nijensteen. Aangezien er niet uitputtend naar 
slakken is gezocht, bestaat het idee dat er meer soorten voorkomen. Van de dagvlinders 
zijn 14 soorten gevonden, wat voor dit gebied wel het maximum is. De Nijensteen is nog vrij 
open en er is voor dagvlinders niet zoveel beschutting. 
Naast de dagvlinders zijn van de groep insecten 9 soorten libellen gevonden en 4 soorten 
hommels. Opvallend was de hoge dichtheid van Steenhommels in de percelen die in 2005 
waren ingezaaid met Phacalia.  
 
In opdracht van het Waterschap Veluwe is een vissenonderzoek uitgevoerd in de 
Terwoldsche Wetering. Er bleek een gevarieerde vispopulatie aanwezig te zijn. In totaal zijn 
12 verschillende vissoorten aangetroffen, waaronder drie beschermde soorten: Bermpje, 
Bittervoorn (tevens Rode Lijst) en Kleine modderkruiper. De amfibieën zijn onvoldoende 
systematisch onderzocht; enkele algemene soorten komen voor.  
  
Aan de inventarisatie van vogels is de meeste tijd besteed, omdat dit ook het 
oorspronkelijke doel van de inventarisaties betrof. Er zijn niet minder dan 25 veldbezoeken 
gehouden voor de inventarisatie van vogels. In totaal zijn 141 vogelsoorten waargenomen, 
waarvan inclusief de directe omgeving 75 soorten als broedvogel zijn genoteerd. Van de 
141 soorten waargenomen vogelsoorten zijn van de 78 soorten die op de Rode Lijst staan, 
37 soorten op De Nijensteen en directe omgeving waargenomen.  
 
Op de Nijensteen zijn vijf soorten vleermuizen waargenomen, waarvan de Watervleermuis 
bij de waterberging is aangetroffen. Via onderzoek aan braakballen van Kerkuil en Bosuil 
zijn de muizensoorten gedetermineerd. Er zijn vijf soorten muizen gedetermineerd, waarvan 
mag worden aangenomen dat deze op De Nijensteen of directe omgeving voorkomen. 
Bijzonder was de aanwezigheid van een Wild zwijn eind oktober 2005 in de 
perenboomgaard.  
 
Het rapport wordt afgesloten met aanbevelingen voor het natuurbeheer en adviezen voor 
soortgerichte maatregelen. De KNNV ziet veel mogelijkheden voor natuurbeheer op De 
Nijensteen, ook in combinatie met waterberging en denkt ook dat de uitvoering van 
maartregelen past in de filosofie van d.o.b. foundation. 

 
Het laatste hoofdstuk van het rapport wordt besloten met een voorstel voor monitoring. De 
KNNV vindt het erg belangrijk dat vervolgonderzoek en monitoring voor De Nijensteen wordt 
uitgevoerd, voor de evaluatie van de doelrealisatie van Stichting De Nijensteen, als eigenaar 
van De Nijensteen. 
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1. Inleiding 
 
 

1.1 Het Achterste Broek ontsloten 
Adrie Hottinga 

 
Aanleiding 

De KNNV Vereniging voor Veldbiologie afdeling Epe/Heerde heeft als één van haar 
belangrijke doelstellingen het inventariseren van natuurwaarden in haar werkgebied 
(Epe/Heerde). De keuze van de gebieden die worden geïnventariseerd is niet willekeurig. 
Inrichtings- of beheersvragen kunnen een aanleiding zijn of de onbekendheid met de 
natuurwaarden van het gebied. Inzicht in de aanwezige natuurwaarden kan bijdragen aan 
een goed beheer dat is gericht op het versterken en verder ontwikkelen van natuurwaarden. 
 
Toen op De Nijensteen de waterberging werd aangelegd en de ecologische 
verbindingszone werd gerealiseerd, trok dit de aandacht van KNNV-leden. Van De 
Nijensteen waren nog weinig gegevens bekend over het voorkomen van planten en dieren. 
Vanuit de gedachte dat de inrichtingsmaatregelen de ontwikkeling van nieuwe natuur ten 
goede komen, werd onze nieuwsgierigheid verder aangewakkerd. 
 
Tijdens het inventariseren van vogels, wat de eerste opzet was, zijn meer leden van de 
KNNV zich gaan interesseren voor De Nijensteen. Ook paddestoelen, hogere planten en 
andere diergroepen zijn in 2005 geïnventariseerd. De interesse heeft zich ook uitgebreid 
naar de Heerder Historische Vereniging die enkele aspecten van de geschiedenis van 
De Nijensteen op schrift heeft gesteld. 
 
Rapporten worden geschreven door en voor mensen. Dat geldt ook voor dit rapport, dat is 
geschreven voor iedereen die interesse heeft in natuur, landschap, grondgebruik en historie 
van De Nijensteen. De KNNV hoopt dat dit inventarisatierapport een bijdrage kan leveren 
aan het natuur- en landschapsbeheer in het Achterste Broek en De Nijensteen. 
 
 

1.2 De Nijensteen, broedplaats voor positieve verandering 
Yvonne de Rijcke 

 
De activiteiten van de vogels op de landerijen en de mensen op De Nijensteen ontlopen 
elkaar niet zo veel. Sommigen van hen zijn er permanent, anderen komen er logeren, 
fourageren of hun eieren leggen en uitbroeden.  
 
De gebruiker van De Nijensteen is d.o.b. foundation. We zijn een particuliere organisatie 
voor ontwikkelingssamenwerking, met als doel: het verbinden van mensen, ideeën en 
organisaties om samen te werken aan een rechtvaardige wereld. We streven naar een 

wereld waarin alle mensen kansen hebben om zich te ontwikkelen en zelfstandig te zijn. 
 
d.o.b. foundation start en ondersteunt kansrijke projecten in de hele wereld, maar meestal in 

ontwikkelingslanden. Zo is er bijvoorbeeld de ontwikkeling van de universele bril, waarmee 
straks miljoenen slechtziende kinderen toch kunnen zien. En er is de melkfabriek Tanga 
Fresh Limited in Tanzania, die aan meer dan 2300 boeren een stevig bestaan biedt door de 
melk gegarandeerd af te nemen. Op De Nijensteen zal een biologische appelboomgaard 
komen, geheel bedoeld voor biologisch sap. Het onderzoeken van de nieuwste technieken 
op het gebied van onkruidbestrijding (en daarmee ongediertebestrijding) kan een bijdrage 
leveren aan de fruitwereld. 
 
We stimuleren mensen om goede ideeën in succesvolle daden om te zetten. Een goed idee 
is een ding, maar hoe broed je dit ei uit? Daar helpen wij bij. We brengen mensen of 
groepen met elkaar in contact die samen meer bereiken dan apart.  
We werken met de drie pijlers People, Planet, Profit in gedachten. Dus wat we doen, moet 
goed zijn voor mens en milieu en de projecten moeten zelfstandig en rendabel verder 
kunnen, ook wanneer wij weer op een ander ei zitten. 
 
’s Winters loeien de brandrode koeien onder hetzelfde dak als de mensen. Zij werken aan 
hun spijsvertering en de zorg voor het nageslacht. Wij werken aan onze projecten, slechts 
van elkaar gescheiden door een glaswand. Zo houdt het boerenbedrijf onze voeten stevig 
aan de grond, terwijl we bevlogen ons doel nastreven. 
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1.3 Leeswijzer 
Gert Prins 

 
Dit lijvige rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het 
onderzochte gebied De Nijensteen. De ligging nabij de rivier de IJssel heeft zijn stempel 
gedrukt op historie en grondgebruik van De Nijensteen. In het kort wordt iets geschreven 
over bodem en landschap. Ook het huidige landgebruik wordt belicht, net als de 
toekomstplannen die er zijn met De Nijensteen, waaronder fruitteelt, veehouderij en 
bosontwikkeling. De waterhuishoudkundige inrichting komt uitgebreid aan bod, net als het in 
2004 gerealiseerde technisch-inhoudelijk plan van de aanleg van de waterberging en 
ecologische verbindingszones. Een paragraaf is gewijd aan de moestuin bij de boerderij 
De Nijensteen. 
 
Hoofdstuk 3 gaat in op een aantal historische aspecten van De Nijensteen. Beschreven 
wordt de historie van de drie boerderijen Nijensteen, Bakhuis en Rottenboerderij. Ook wordt 
een beschrijving gegeven van de fruitteelt in historisch perspectief. Ook een bleving van De 
Nijensteen tijdens de Tweede wereldoorlog is in dit hoofdstuk opgenomen. 
 
Hoofdstuk 4 vormt de kern van dit rapport. Hierin wordt verslag gedaan van de 
inventarisaties van de aanwezige natuurwaarden. In afzonderlijke paragrafen wordt een 
beschrijving gegeven van de paddestoelen, de hogere planten en de bomen en struiken. 
Ook van een heel scala aan diergroepen zijn gegevens geïnventariseerd, namelijk slakken, 
dagvlinders en libellen, vissen, amfibieën, vogels en zoogdieren. 
 
Hoofdstuk 5 geeft een korte beschrijving van het vigerende beleid voor natuur en landschap 
in de directe omgeving van De Nijensteen. In hoofdstuk 6 worden conclusies verwoord over 
de betekenis van De Nijensteen als natuurgebied. In dit hoofdstuk worden ook 
aanbevelingen gedaan voor het verder versterken en ontwikkelen van de natuurwaarden. 
De voorgestelde beheersmaatregelen zijn uitgewerkt per terreintype. Andere maatregelen 
betreffen heel gericht enkele vogelsoorten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele 
aanbevelingen ten aanzien van monitoring van de natuurwaarden. 
 
Hoofdstuk 7 bevat een opsomming van geraadpleegde literatuur. Omwille van de 
leesbaarheid is hier in de tekst niet altijd naar verwezen. Hoofdstuk 8 bevat ten slotte een 
aantal bijlagen dat vanwege de omvang niet in één van de hoofdstukken kon worden 
opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting De Nijensteen is gehuisvest in boerderij De Nijensteen Binnenplaats  De Nijensteen 
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2. Landgebruik en inrichting 
Adrie Hottinga 

 

2.1 Bodem en landschap 
 
Op De Nijensteen vinden we rivierkleigronden die door de IJssel zijn afgezet. Achter de 
IJsseldijk ligt het landschap van de stroomruggen en de kommen. De rivierkleigronden 
bestaan grotendeels uit zavel en zware kleigrond. We treffen ook gedeelten aan met een 
ondergrond van zand. De Nijensteen ligt op het scheidsvlak van meerdere grondsoorten: 

- kalkhoudende poldervaaggronden in zware zavel en lichte klei;  
- kalkloze poldervaaggronden in zware klei; 
- kalkloze poldervaaggronden in zavel en lichte klei; 
- kalkhoudende ooivaaggronden in zware zavel en lichte klei.  

 
Deze bodems hebben kenmerkende eigenschappen zoals de aanwezigheid van zware klei, 
een hoge grondwatertrap en een slechte doorlatendheid. Ze zijn daardoor over het 
algemeen in gebruik als grasland. De zone in de stroomruggen langs de IJsseldijk bevat 
meer zavel en is beter doorlatend. De stroomruggen liggen als een brede zone langs de 
winterdijk. In deze zone ligt van oudsher veel bouwland, maar ook weilanden en vóór de 
rooipremie in de zestiger jaren waren hier overwegend de hoogstamboomgaarden.  
 
De perceelsscheidingen bestonden voornamelijk uit meidoornhagen en voor het geriefhout 
werden wilgen geplant die geknot werden. In het noordelijke deel tussen De Nijensteen en 
de Kerkdijk vinden we nog van deze oorspronkelijke perceelsscheidingen. In de zone van de 
stroomruggen vinden we weinig sloten als perceelsscheidingen. Gedurende de zeventiger 
jaren van de vorige eeuw, tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling Heerde, zijn voor 
verbetering van de waterafvoer hoofdzakelijk A- watergangen aangelegd, die het landschap 
diep insnijden. Verspreid in deze zone zijn de boerderijen gebouwd; hierin is de laatste 
decennia weinig gewijzigd. De dorpen Veessen en Vorchten zijn op de hoge delen van de 
stroomrug gelegen.   
 
Achter de stroomruggen bevinden zich de kommen, dus verder van de IJssel. Deze 
kommen vormen een vrij vlak open landschap met een strakke verkaveling, waar 
hoofdzakelijk weidebouw plaatsvindt. De laatste decennia is hier een wijziging van het 
grondgebruik opgetreden en wordt in de drogere percelen ook snijmaïs verbouwd. In de 
kommen zijn rechte wegen die langs de watergangen liggen. Van oorsprong is in de 
kommen weinig bebouwing. De laatste decennia is hier ook verandering in gekomen en zijn 
in meerdere kommen boerderijen gevestigd. Dit geldt niet voor het Achterbroek dat aan de 
westzijde van De Nijensteen ligt, hier zijn geen nieuwe boerderijen gebouwd en het 
landschap is hier nog vrij karakteristiek. Aan de oostzijde van de IJsseldijk liggen de 
Veesserwaarden en de Welsumerwaarden. Deze uiterwaarden bestaan uit rietmoerassen, 
wilgenbos, een oude IJsselmeander en tichelgaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rivierkleigronden bestaan grotendeels uit zavel en zware klei 
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2.2 Landgebruik Stichting De Nijensteen 
Theo Hoogeveen 

 

2.2.1 Landgebruik 
De totale oppervlakte van De Nijensteen omvat ongeveer 46 ha grond, waarvan het 
merendeel in de gemeente Heerde is gelegen en ongeveer tien ha in de gemeente Epe. 
Tot 2003 is door de vorige eigenaar hoofdzakelijk akkerbouw uitgeoefend en daarnaast een 
6,5 ha fruitteelt (peren). Na de ingrijpende restauratie, renovatie en nieuwbouw is in één van 
de nieuwe schuren een potstal gebouwd, waarin voor ongeveer 15 zoogkoeien en jongvee 
ruimte is. Het landgebruik is anno 2006 zoals hieronder omschreven. 
 
 

 
 
Grasland 

Het huidige landgebruik richt zich, naast de fruitteelt en de akkerbouw, ook op veeteelt. Er is 
ongeveer 15 ha grasland. Dit is ruim voldoende voor de brandrode zoogkoeien, een 
zeldzaam huisdierenras. Wellicht dat er in de toekomst nog een schaapskudde komt welke 
ook ingezet kan worden voor het begrazen van een deel van de gronden in het kader van 
het landschapsbeheer. Het grasland is voornamelijk het land tussen de weteringen. Er zijn 
afrasteringen aangebracht, bestaande uit een combinatie van puntdraad en schrikdraad. 
 
Akkerbouw 

Van de eerder genoemde hoofdactiviteit was ongeveer 6,5 ha als bouwland in gebruik 
voornamelijk als strovoorziening in de potstal (gerst). 
 

 

 

 
Brandrode MRIJ zoogkoeien; belangrijk voor landschapsbeheer 

Aanleg erf in 2005 
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Fruitteelt 

De boomgaard beslaat nu ongeveer 5,4 ha. Er is een kleine hectare gerooid ten behoeve 
van wegen, paden en een parkeerplaats. Er is ook een soort wigvormige opening in de 
boomgaard ontstaan doordat er een deel is gerooid, hier is gras ingezaaid. Hierdoor is er 
vanaf het erf een open verbinding gemaakt met de achter de boomgaard gelegen landerijen. 
Er worden drie soorten peren geteeld, te weten: Conference, Triomphe de Vienne en 
Doyenné du Comice. De oudste bomen (Conference) waarvan een aantal een struikvorm 
heeft zijn ruim 55 jaar oud, wat voor een laagstam eigenlijk wel bijzonder mag worden 
genoemd. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waterretentiegebied 

Dit behelst een oppervlakte van ongeveer 5,5 ha. In 2004/2005 is in samenwerking met 
Waterschap Veluwe een retentiegebied ingericht. Dit omvat een aantal nieuw gegraven 
sloten, een ‘Windeplaats’ en een aantal afgegraven oevers langs de Terwoldsche wetering 
en de Groote wetering. Verder is er ook nog een aantal poelen gegraven. Ongeveer twee ha 
kan incidenteel geheel of gedeeltelijk onder water lopen maar kan verder gewoon in de 
bedrijfsvoering worden meegenomen als grasland. 
 
Natuur en Landschapbeheer 

Dit betreft een oppervlakte van ongeveer 4,5 ha. Bestaande uit een ‘dassenheuvel’ en een 
aantal houtsingels. Ook zijn er schaduwbosjes aangelegd in de weilanden. 
 

 

 

Fruitteelt is een belangrijke pijler vande bedrijfsvoering op De Nijensteen 

 

Perenboomgaard: Conference, Triomphe de Vienne en Doyenné 
du Comice 

Beheer van de perenboomgaard 
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Bosbouw 

Momenteel is er een aanvraag voorbereid om ruim 7 ha als SN 2000-gebied in te richten. In 
het Provinciaal Gebiedsplan is ruimte (EHS) om een blijvend droog kleibos aan te leggen. In 
de toekomst zal deze acht ha dus niet meer een agrarische, maar een natuurbestemming 
krijgen. Ongeveer 3,5 ha sluit aan het bestaande bosje bij villa Bakhuis. Het perceel hieraan 
grenzend (westelijk van de Terwoldsche wetering) zal ook deel uitmaken van het 
toekomstige bos, evenals de kleine boomgaard (0,6 ha) achter villa Bakhuis. 
 
Erf en gebouwen 

Het erf en de gebouwen en paden van De Nijensteen beslaan een oppervlakte van 
ongeveer 1,5 ha. Tijdens de verbouwing, die in februari 2005 is afgerond, is het gehele 
terrein van de boerderij De Nijensteen opnieuw bestraat inclusief aanleg van een 
parkeerplaats. Ook is er een nieuwe inrit/afrit richting Deventer aangelegd. Achter de 
boomgaard langs is een kavelontsluitingsweg aangelegd van betonklinkers en een verharde 
ruwvoeropslag. Aan de dijkkant is als ontsluiting van de boomgaard een verharding van 
brekerspuin aangelegd. 
 
 

 
 
 

De Nijensteen situatie 2006 
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2.2.2 Bosontwikkeling 
Doelstelling 

Doelstelling is het verkrijgen van een natuurgebied, voornamelijk bestaande uit bos 
opgebouwd uit inheemse boomsoorten en met veel structuur. Tegelijkertijd is het de 
bedoeling dat in het natuurterrein waterretentie kan plaatsvinden. Een natuurlijk bos bevat 
ook een bosrand. De bosrand vormt een geleidelijke overgang van bos naar aanliggend 
grasland. Langs de randen van het perceel zal daarom een zoom- en mantelvegetatie 
ontwikkeld worden. Vooralsnog is het niet de bedoeling om het nieuwe bos open te stellen 
voor recreanten. 
 
Argumenten 

In het Streekplan (2005) van de provincie Gelderland is het gebied ten oosten van de 
Terwoldsche Wetering aangewezen als karakteristiek open kommengebied. Hier dient het 
landschap open te blijven en is bosaanplant ongewenst. Het westelijke deel is overig 
gebied. In het Gebiedsplan (2004) van de provincie echter is het gehele gebied waar 
De Nijensteen natuurontwikkeling wil toepassen aangewezen als gebied waar droog kleibos 
ontwikkeld moet (kan) worden. Deze twee plannen zijn dus met elkaar in tegenspraak. In dit 
hoofdstuk zetten we uiteen waarom De Nijensteen het wenselijk acht om op deze locatie 
toch bos aan te leggen. 
 
Stepping Stone 
Dit bos dient te fungeren als rustpunt/stapsteen (‘stepping stone’) binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) langs de IJssel en tussen de IJssel en de Veluwe. Een rustpunt van 
opgaande gevarieerde begroeiing is gewenst, omdat er in de weidse omgeving voornamelijk 
korte vegetatie te vinden is. Doordat aangesloten wordt bij een bestaand stukje bos, wordt 
de ecologische waarde van het bestaande bos vergroot en kan het nieuwe bos zich 
makkelijker ontwikkelen (o.a. aanwezigheid van zaadbronnen en dekking) en verandert het 
landschap relatief weinig. Omdat het perceel ten westen van de Terwoldsche Wetering aan 
de rand van het open kommengebied ligt, zal de inbreuk op dit gebied minimaal zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bosontwikkeling is een belangrijke doelstelling en past in het provinciaal beleid 
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Nieuwe natuur 
Het Rijk heeft als doel om de EHS te realiseren en om in de periode 1994 tot 2020 75.000 
ha nieuw bos aan te leggen. De Nijensteen wil daar graag een bijdrage aan leveren. Voor 
de Nijensteen hoeft de nieuwe natuur niet allemaal bos te zijn, maar wanneer De Nijensteen 
het waardeverschil tussen landbouwkundig gebruik en natuur gecompenseerd wil hebben, 
dan is bosaanleg de enige mogelijkheid. Het gebiedsplan van de provincie Gelderland, dat 
de basis is voor het al dan niet toekennen van compensatie voor de waardedaling in het 
kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer, geeft namelijk alleen de mogelijkheid van het 
ontwikkelen van bospakketten. Daarom wordt gestreefd naar een maximaal aandeel bos 
binnen het ontwerp. 
 
Landschappelijke aankleding 
Een andere reden voor De Nijensteen om bos aan te leggen is te zorgen voor 
landschappelijke en gevarieerde aankleding van het terrein. Dit is wenselijk omdat op het 
terrein verblijfsrecreatie plaatsvindt. 
 
Milieukwaliteit 

Bos en open natuur vormen bij uitstek duurzaam grondgebruik en omdat de voorgestelde 
nieuwe natuur langs de wetering ligt, komt dit de waterkwaliteit ten goede.  
 
Nu of nooit 

De Nijensteen is op dit moment bezig aan het uitwerken van een toekomstvisie. Wanneer 
het nu niet lukt om (gesubsidieerd) natuurontwikkeling in gang te zetten, dan is de kans 
groot dat de betreffende terreinen voor lange tijd een andere functie krijgen. Dit komt de 
ontwikkeling van de EHS niet ten goede. 
 

 

De provincie geeft ruimte voor nieuwe ontwikkelingen via het gebiedsplan Natuur en Landschap 2006 
Oranje: nieuwe natuur 
Blauw: agrarisch natuurbeheer 
Groen: zoekgebied natuurbeheer 
Wit: zoekgebied landschap 
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Uitgangssituatie 
Bodem 
De bodem bestaat uit kalkloze poldervaaggronden: 

- Voornamelijk Rn 47Cg III Zware klei, profielverloop 3, of 3 en 4 
- Oostelijke strook Rn 67Cg III Zavel en lichte klei, profielverloop 3 of 3 en 4 
 

Hydrologie 
Het gehele als natuur in te richten terrein heeft grondwatertrap III. Dat wil zeggen dat de 
Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) minder dan 40 cm onder maaiveld ligt en de 
Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) tussen de 80 en 120 cm onder maaiveld ligt. 
 
Maaiveld 
Het terrein ligt tegen de IJsseldijk aan (niet in de uiterwaard) en heeft een maaiveldhoogte 
van 2,5 m boven NAP. 
 
Kabels en leidingen 
Boven het terrein lopen twee tracés van hoogspanningsleidingen. Dit geeft diverse 
beperkingen met betrekking tot het gebruik van de grond. Opgaand bos is daar niet 
gewenst. Onder bepaalde voorwaarden is hakhout toegestaan. Het planten van struiken kan 
ook. Het natuurontwerp moet door de exploitant van de hoogspanningsleidingen getoetst 
worden. 
 
Huidig gebruik 
Het grondgebruik van het terrein is op dit moment landbouw (akkerbouw). 
De omliggende terreinen zijn voornamelijk in landbouwkundig gebruik. 
 
Eisen aan het ontwerp 
Water 
De loop van de wetering wordt niet aangepast. Naast de wetering is een strook grond 
afgegraven voor waterretentie. Daarnaast zijn recent een poel en een waterretentiebekken 
aangelegd. Hier zullen geen verdere aanpassingen op worden aangebracht. 
 
Grasland 

Het grasland dient soortenrijk te zijn en het beheer bij voorkeur extensief. Het ontwerp gaat 
voornamelijk uit van opgaande begroeiing. 
 
Bos 

Bij de aanleg van het nieuwe bos wordt uitgegaan van de locale groeiplaats. Door het 
toepassen van groepsgewijs planten volgens het wild heterogeen plantverband (het 
tegenovergestelde van rijgewijze ongemengde aanleg) ontstaat een ecologisch zeer 
waardevol bos. Bij deze methode van aanleg ontstaat namelijk snel een bos met een rijke 
structuur en een natuurlijk karakter. Daarnaast wordt bij de inrichting gestreefd naar een 
visueel aantrekkelijk bos. 
 
De vegetatietypen die hier van nature, zonder menselijke invloed, tot ontwikkeling zouden 
komen (de zogenaamde Potentieel Natuurlijke Vegetatie) zijn het Elzenrijk Essen-Iepenbos 
en het droog Essen-Iepenbos. 
 
Binnen deze bostypen domineren van nature de boomsoorten Es, Zwarte els en Gladde iep 
met als bijmenging Zoete kers en Zomerlinde. In de struiklaag horen soorten thuis als 
meidoorn, Sleedoorn, Dauwbraam, Grauwe wilg, de inheemse Vogelkers, Hazelaar, Wilde 
kardinaalsmuts en Rode kornoelje. 
 
Behalve de soorten die van nature in het gebied kunnen verjongen, is het natuurlijk mogelijk 
om andere soorten aan te planten. Dat deze aangeplante bomen goed kunnen groeien is 
bewezen door de bomen in het park van Copijn! Aangezien een deel van De Nijensteen in 
gebruik is als boomgaard, is het vanwege het risico op de verspreiding van perenvuur niet 
verstandig om meidoorn toe te passen. 
 
In het ontwerp worden verschillende beplantingsvlakken onderscheiden: 

- Natuurbos, met uitsluitend soorten die behoren tot de PNV. 
- Parkbos, gelegen tegen het bestaande park, met parkachtige bomen die niet 

allemaal tot de PNV behoren; 
- Hakhout, onder de hoogspanningsleidingen, met opgaande bomen die periodiek 

afgezet worden; 
- Bosran/Struiken, onder de hoogspanningsleidingen, daarom zonder opgaande 

bomen.
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Tabel 1. Keuze bomen en struiken voor de diverse beplantingsvakken 
 

Beplantingsvak 

Boomsoort (aandeel) 
Natuurbos Parkbos Hakhout Bosrand 

Bomen     

Gewone es 25 % 10 % 40 %  

Zwarte els 25 %  30 %  

Gladde iep 10 %    

Schietwilg 5 %    

Beuk  10 %   

Zoete kers  10 %   

Zomerlinde  10 %   

Zomereik  10 % 15 %  

Haagbeuk  10 % 10 %  

Overige boomsoorten  10 %   

Struiken     

Sleedoorn 10 % 5 %  15 % 

Grauwe wilg 10 %   10 % 

Gelderse roos 10 %   15 % 

Vogelkers 5 % 5 %  10 % 

Wilde kardinaalsmuts  5 %  10 % 

Hondsroos  5 %  15 % 

Rode kornoelje  5 %  10 % 

Hazelaar  5 %  15 % 

Overige soorten struiken   5%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestaande parkbos is referentie voor nieuw aan te leggen droog kleibos 

 
 

2.3 Waterhuishouding De Nijensteen 
Anton Koot 

 
In overleg met de eigenaar is door het Waterschap Veluwe een waterhuishoudkundige 
inrichting uitgewerkt. Deze omvat een aantal (éénmalige) inrichtingsmaatregelen en een 
vervolgbeheer. 
 

2.3.1 Waterhuishouding 
Op de flanken van het Veluwemassief en in de lager gelegen delen treffen we ook de 
meeste kwelgebieden aan. Uitgebreide systemen van sloten en weteringen treffen we aan 
zowel in de polders langs de noordwestzijde van de Veluwe als in de IJsselvallei. De 
weteringen in de noordelijke IJsselvallei stromen in noordelijke richting en monden via 
gemaal de Veluwe en het laatste pand van het Apeldoorns kanaal uit in de IJssel. 
De polders en de noordelijke IJsselvallei zijn grotendeels peilbesluitgebieden. In drogere 
perioden kan water vanuit de IJssel ingelaten worden.  
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Het Achterste Broek is een waardevol kwelgebied 

 
 
Op De Nijensteen lopen van zuid naar noord de Terwoldsche- en de Groote Wetering.  
De Groote Wetering is de oudste en de belangrijkste wetering. Deze werd omstreeks 1328 
gegraven in het laagste deel van dit gebied ten behoeve van de ontginning van Nijbroek. 
Daar is dankbaar gebruik gemaakt van al bestaande stroompjes, zoals kan worden afgeleid 
uit het wat bochtige karakter van dit kanaal. Een grote stap vooruit was de “Dijkbrief van 
Veluwe” van 31 oktober 1370, een reglement voor de waterstaatzorg in de kerspelen 
Terwolde, Nijbroek, Oene, Heerde en Vorchten: het begin van het Polderdistrict Veluwe en 
nu Waterschap Veluwe. Op de weteringen monden de sloten uit die loodrecht op deze 
watergangen zijn gegraven. Zowel aan de noordzijde en de zuidzijde van De Nijensteen 
bevindt zich een afwateringssloot die op de Groote Wetering uitmondt. In het middengebied 
ligt een sloot vanaf de winterdijk die afwatert op de Terwoldsche Wetering en drie 
‘verondiepte’ sloten in de waterberging die uitmonden in de Groote Wetering.  
 

 

2.3.2 Technisch-inhoudelijk plan 
Het uitvoeringsplan bevat een aantal 
inrichtingsmaatregelen, onder te verdelen in: 
 
1. Verbetering waterhuishouding agrarische percelen; 
2. Realiseren van waterberging langs de Groote 
 Wetering en Terwoldsche Wetering; 
3. Aanleg van een deel van de natte ecologische 
 verbindingszone langs de Groote Wetering; 
4. Aanleg van een deel van de droge ecologische 
 verbindingszone (Veluwe ↔ Salland). 
 
 

 
 
 
Ad 1: Verbetering van de interne waterhuishouding op het perceel tussen de Groote- 

Wetering en Terwoldsche Wetering. 

Het open landbouwgebied wordt ontwaterd door twee weteringen die dwars door de 
percelen lopen èn een diepe ontwateringssloot met onderbemaling. Deze laatste sloot is 
gedempt, de onderbemaling is beëindigd en de diepe ontwatering is vervangen door vier 
brede, minder diepe zogenaamde slenkgreppels (4 stuks à 130 meter lang, 20 meter breed 
en gemiddeld 0,5 meter diep). Deze slenkgreppels wateren af (op een hoger peil dan de 
gedempte sloot) op de Groote Wetering; beslaan een oppervlak van ca. één hectare en zijn 
als vochtig grasland mee te begrazen. In perioden met hoge afvoeren zijn ze te benutten 
als extra waterberging (ca. 2.900 m

3
). 

 
Ad 2: Realiseren van waterberging langs de Groote Wetering en Terwoldsche 

Wetering. 

De Groote Wetering en Terwoldsche Wetering zijn hoofdaders van het 
waterhuishoudkundige systeem van de noordelijke IJsselvallei. 

 

Aanleg waterberging langs de Groote wetering: uitvoering 
Waterschap Veluwe 
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Voor beide (deel)stroomgebieden is de (voorlopige) wateropgave berekend. Deze 
wateropgaven hebben betrekking op de wettelijke WB21-taken (namelijk het langer 
vasthouden en/of het bergen van water) en bedragen in totaal 96.507 m

3
 langs de Groote 

Wetering en 17.145 m
3
 langs de Terwoldsche Wetering. 

 
Langs de Groote Wetering is aan de oostzijde over een lengte van 400 meter een 15 meter 
brede zone met een gemiddelde diepte van 40 cm ontgraven.  
Deze waterbergingszone beslaat een oppervlak van ca. 0,6 hectare en is als vochtig 
grasland mee te begrazen. In perioden met hoge afvoeren kan het benut worden als extra 
waterberging (ca. 1.920 m

3
). 

 
Langs de Terwoldsche Wetering is aan de oostzijde over een lengte van 900 meter een 
30 meter brede zone met een gemiddelde diepte van 50 cm ontgraven. 
Deze waterbergingszone beslaat een oppervlak van ca. 2,7 hectare en is als vochtig 
grasland mee te begrazen. In perioden met hoge afvoeren kan het benut worden als extra 
waterberging (ca. 10.800 m

3
). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 3: Aanleg van een deel van de natte ecologische verbindingszone langs de 

Groote Wetering. 

De Groote Wetering is ter hoogte van De Nijenstee aangewezen als ecologische 
verbindingszone (model Winde). Dit model bestaat uit een waterloop die vrij is van 
barrières, met een gevarieerde oeverzone, ingericht met plasbermen en ‘stapstenen’ op 
een onderlinge afstand van enkele kilometers. 
 
Langs de Groote Wetering is aan de oostzijde over een lengte van ca. 600 meter de oever 
met een breedte van 20 meter gevarieerd ontgraven. In deze zone (1,2 hectare groot) zijn 
ondieptes aangelegd, vluchtplaatsen voor vissen met dieper water in de vorm van 
nevengeulen en afwisselend open en meer beplante oeverstroken. 
 
Tevens is een stapsteen aangelegd in de noordwestelijke hoek van De Nijensteen. Deze 
stapsteen bestaat uit een circa 1 hectare grote poel, die in verbinding staat met de Groote 
Wetering. De oevers zijn gevarieerd aangelegd met een moeraszone, paaiplaatsen voor 
vis, overhangende en flauwe zonoevers en met struweel in de nabijheid. 
 
In perioden met hoge afvoeren wordt de gehele ecologische verbindingszone benut voor 
extra waterberging (ca. 13.600 m

3
). 

 
 

 
Waterberging Groote Wetering 
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Plankaart waterberging en landgebruik 
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Ad 4: Aanleg van een deel van de droge ecologische verbindingszone 
(Veluwe ↔ Salland). 

Aan de zuidzijde van ‘De Nijensteen’ loopt de ecologische verbindingszone van de Veluwe 
naar Salland, model Das- Kamsalamander. Deze brede landschapszone is hier voor een 
klein deel ingericht. Langs de gemeentegrens zijn vier nieuwe poelen, enkele houtsingels, 
een houtwal en een dassen(burchten)bosje aangelegd. Langs de poelen, in de singels en 
op de wallen zijn inheemse, voor de regio specifieke soorten bomen en struiken geplant. 
 

 
 

Dwarsprofiel waterberging Terwoldse Wetering (origineel schetsontwerp). 

 
 

 
 

Dwarsprofiel ecologische verbindingszone Groote Wetering (origineel schetsontwerp). 
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2.4 De moestuin op de De Nijensteen  
Mart Nederhof 

 

 
 
Begin juni 2005 werd ik benaderd door de Nijensteen met de vraag of ik met mijn bedrijf, 
Mart Groen hovenier te Apeldoorn, een moestuin wilde aanleggen op het terrein. Dit moest 
af zijn begin juli, omdat er dan een open dag werd gehouden. 
 
Op 9 juni kwamen we bijeen en bespraken de plannen. Daar ik mijn bedrijf profileer als 
“natuurvriendelijk”, vandaar de ondertitel: “Tuinieren mèt de natuur”, en dit ook de insteek is 
van De Nijensteen, werden we het snel eens. Ik kon mij vrijmaken en begon op 10 juni met 
de aanleg. 
 
Bij de inrichting van het terrein is een gedeelte aangelegd als tuin. De moestuin is hier een 
gedeelte van. De rest bestaat uit twee vierkante vakken van ongeveer vier bij vijf meter, 
omzoomd door buxus en beplant met grote groepen kruiden. Hier staat venkel, rozemarijn, 
maar ook bosaardbeitjes. Er was nog een vakje vrij, wat ik ingeplant heb met verschillende 
soorten peterselie en selderij. 
 
Het voorste gedeelte is grotendeels beplant met lavendel met op de kop een aantal struiken 
Hydrangea arborescens “Annabelle”, een hortensia met grote, witte bloemen. Hier is ook 
een klein pleintje vrij gehouden, waar nu een bankje staat. 
 

 

 

De moestuin een onderdeel van de bedrijfsfilosofie van De Nijensteen 

Oproep voor vrijwilligers 2005 



24 Het Achterste Broek ontsloten 

De moestuin die ik moest aanleggen is verdeeld in vier vakken van grofweg vijf bij vijf meter, 
gescheiden door klinkerpaadjes. Eerst heb ik het hele stuk geschoffeld en uitgeharkt. 
Daarna gespit. Ik besloot om per stuk groenten te zaaien in een bepaalde groep. Omdat het 
al vrij laat in de tijd was heb ik zoveel mogelijk groenteplanten gekocht in plaats van te 
zaaien. 
 
In het eerste stuk pootte ik aardappels, met tomaten en paprika’s erbij en mierikswortel als 
bijgewas. Het tweede stuk zaaide ik in met zomer- en winterwortels, uien, sjalotten, 
knoflook, radijs, diverse koolsoorten (boeren-, bloem-, witte en rode kool) en prei. In het 
derde stuk zaaide ik sperzie- en snijbonen, bieten, spinazie en plantte ik verschillende 
soorten sla. De bonen waren klimmers en dus zette ik daar een rijs bij van wilgentakken. 
In de laatste twee vakken plantte ik her en der wat afrikaantjes en zaaide ik dille als 
bijgewas. In het vierde vak zaaide ik suikermaïs en bruine bonen en plantte ik pompoenen. 
Verder werd dit een bloemenvak, dus lathyrus (ook aan wilgenstokken), dahlia’s, gladiolen, 
margrieten en Oost-indische kers. 
 
Door deze werkwijze is het mogelijk om per jaar per vak een andere groep groenten te 
kweken en zodoende een goede vruchtwisseling te bewerkstelligen.  
 
Aan de randen van de moestuin waren rode, witte en zwarte bessenstruiken geplaatst met 
daaromheen aan twee kanten een ligusterhaag. Aan een kant heb ik daar nog een aantal 
struiken kleinfruit aan toegevoegd (bramen, frambozen, Japanse wijnbes, tayberry en 
kruisbessen). Ook heb ik er een aantal rabarberplanten neergezet. 
 
Achter in het derde vak heb ik ruimte open gehouden en daar een composthoop gemaakt. 
Een goede moestuin hoort een goede composthoop te hebben, waar naast het tuinafval ook 
keukenafval in kan (theezakjes, koffiefilters, rauw groenafval, bloemen maar géén brood, 
sigarettenpeuken of gekookte etensresten). 
 
De composthoop is gemaakt van gevlochten wilgenschermen, gemaakt door Arie van 
’t Hoog, die ook de wilgenstokken voor de rijzen geleverd heeft. Arie werd zo enthousiast, 
dat hij zich aanmeldde als vrijwilliger en het onderhoud van de moestuin op zich heeft 
genomen. 
 
In juni werd het erg warm en droog en daarom heb ik een sectorsproeier geplaatst om de 
kiemende en wortelende groenten van voldoende vocht te voorzien. 
 
Alles groeide voorspoedig en weldra gaf de moestuin de weelderige aanblik die was 
gewenst. 
 
Na nog enige weken de tuin te hebben bijgehouden: onkruid wieden, tomaten aanbinden, 
water geven enz. heeft Arie van ’t Hoog uit Veessen het beheer van de tuin overgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inrichting van de moestuin van De Nijensteen 

Gebouw

C
o

m
p

o
s
t

h
o

o
p

Vak 1

Vak 2Vak 3

Vak 4

Moestuin “de De Nijensteen”

Kruiden

Kruiden

Lavendel

Lavendel

Hortensia’s

Hortensia’s

Malus

Malus

Bessen Bessen

Bessen Bessen

                   Kleinfruit

Liguster

Buxus

Schaal 1:125
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3. Historie 
 
 

3.1 Cultuurhistorie 
Gerrit Kouwenhoven 

 
Langs de IJsseldijk in Veessen waren ter hoogte van de huidige Nijensteen drie boerderijen. 
Alledrie de boerderijen worden beschreven in dit hoofdstuk. Twee van de boerderijen met 
landerijen behoren inmiddels tot de eigendommen van De Nijensteen. De derde boerderij is 
er niet meer. 
 
 

 
 

3.1.1 Boerderij Nijensteen (= de Eikelboom) 
In Veessen is er een boerderij geweest met de naam Eikelboom. De naam komt al heel 
vroeg, namelijk in 1520, voor

(I.
. Vrij vroeg, in de achttiende eeuw, wordt er een familie naar 

genoemd, waarvan de achternaam uitkristalliseert ruimschoots voordat familienamen in 
1812 verplicht worden. De heer Otten schrijft in zijn boek over de boerderijnamen: “De 
vroeger kennelijk gangbare boerderijnaam is echter in onbruik geraakt. Uit de veelvuldige 
beschrijvingen van de boerderij en de gronden die er bij hoorden moet men wel haast 
concluderen, dat de boerderij, die tegenwoordig de naam “De Nijensteen” draagt, 
oorspronkelijk “De Eikelboom” was”. De Nijensteen is de laatste van oorspronkelijk drie 
boerderijen langs de IJsseldijk in de richting van Oene gerekend vanaf de Kerkdijk. Enkele 
regels verderop zet Otten ons echter op het verkeerde been. “…de eerste boerderij vanaf de 
Kerkdijk heette in de volksmond “De Rot’nboerderieje”. Deze boerderij is een paar jaar 
geleden afgebrand en het is denkbaar, dat de oorspronkelijke naam van de Rot’nboerderieje 
de Eikelboom is geweest.”

(II.
  In het volgende wil ik illustreren dat de eerste stelling van 

Otten meer waarheid bevat dan de tweede. 
 
Het huis dat nu De Nijensteen wordt genoemd onder Veessen, het laatste huis aan de dijk 
vóór de (kadastrale) gemeentegrens met Oene, is terug te voeren op het kadastrale perceel  
sectie C 684

(III
 . In 1830, bij het begin van het kadaster, was ene Jan Niensteen de eigenaar 

van deze boerderij. Via zijn dochter Aaltje Niensteen, getrouwd met Berend Maten, vererfde 
het huis naar de Matens. In de negentiende-eeuwse notariële akten die er van te vinden 
zijn, werd dit huis nooit met name genoemd. Berend Maten overleed op 13 oktober 1872. 
In hetzelfde jaar werden zijn bezittingen verdeeld

(IV.
. Zijn testament dateert van een half jaar 

voor zijn overlijden
(V.

, waarin hij aangaf wie zijn boerderij zou krijgen, namelijk zijn zoon 
Berend Jan Maten. Zijn moeder Aaltje Niensteen had een testament gemaakt op 2 februari 
1856 en zij had de boerderij verkregen bij akte van scheiding van 18 september 1837

(VI.
. Het 

complex van de onroerende goederen werd in die akte als volgt beschreven (zie tabel 2). 
 
 

 

(I. D. Otten. Geschiedenis van de 
familienamen in Heerde, 
Zutphen 1985, blz. 78. 

(II. Dr. D. Otten. Boerderijnamen in 
Heerde, Heerde 1982, blz. 33. 

(III. Oud Archief Heerde, inv. nr. 
696 en 697, kadastraal register 
Veessen vanaf ca 1830, art nrs 
131, 323, 526, 316 en 717. 

(IV. Notarieel Archief Heerde (in het 
gemeentearchief) inv. nr. 3330, 
aktenummer 6568. 

(V. Not. Arch. Heerde, inv. nr. 
3330, aktenr. 6422. 

(VI. Not. Arch. Heerde, inv. nr. 867, 
aktenr. 2514. 

  

Boerderij Nijenstein Boerenerf voor de oorlog 
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Tabel 2. Eigendommen van de familie Nijensteen (1837) 
 

Functie Naam Plaats Kad. aand. Grootte (ha)  Waarde Meterprijs 

Bouwland De Mars Veessen C 480 95.50  ƒ 650,00 ƒ 0,07 

Weiland De Wrange Veessen C 669 14.00  ƒ 56,00 ƒ 0,04 

Weiland De Brezekamp Veessen C 670 1.77.30  ƒ 570,00 ƒ 0,03 

Weiland Het Koeland Veessen C 671 3.35.20  ƒ 1.610,00 ƒ 0,05 

Weiland De Sarris Veessen C 672 1.40.40  ƒ 450,00 ƒ 0,03 

Weiland De Blankenkamp Veessen C 675, 676 2.96.40  ƒ 1.090,00 ƒ 0,04 

Weiland De Boterkdam Veessen C 677 2.25.70  ƒ 1.180,00 ƒ 0,05 

Weiland Het Nieuweland Veessen C 678 3.23.80  ƒ 1.560,00 ƒ 0,05 

Huis, bakhuis, schuren, bergen,  

tuin, boomgaarden en bosch 
Veessen C 679, 685, 803 2.59.10  ƒ 2.950,00  

Bouwland De Bergkamp Veessen C 686 6.48.60  ƒ 3.120,00 ƒ 0,05 

Weiland Deemterkampje Veessen C 659 2.30.50  ƒ 1.150,00 ƒ 0,05 

Weiland De Achterste Ham Oene F 107 2.06.20  ƒ 990,00 ƒ 0,05 

Weiland De Voorste Ham Oene F 108, 109 2.32.80  ƒ 1.293,00 ƒ 0,06 

Bouwland De Ruige Morgen Oene F 131 91.40  ƒ 440,00 ƒ 0,05 

Bouwland De Brink Oene F 146, 182 1.33.50  ƒ 360,00 ƒ 0,03 

Bouwland Logtenbergsakker Oene F 184 64.80  ƒ 430,00 ƒ 0,07 

Bouwland Akker voor Dijkhuizen Oene F 190 87.70  ƒ 600,00 ƒ 0,07 

Bouwland Engelenkamp Oene F 200 2.68.50  ƒ 1.720,00 ƒ 0,06 

Bouwland Wensekamp Oene F 226, 227 4.78.30  ƒ 2.696,00 ƒ 0,06 

Boomgaard Groot Delle Oene F 228 1.14.80  ƒ 1.150,00 ƒ 0,10 

Bosch Engelenkampsbos Oene F 244 21.20  ƒ 40,00  ƒ 0,02  

Bosch Eikelboomsbosch Oene F 103, 104 1.43.80  ƒ 350,00  ƒ 0,02  

    45.89.50  ƒ24.455,00   

 
 
De boomgaarden liggen dicht bij het huis en dus ook dicht bij de dijk op de hogere grond. 
Vervolgens vinden we de bouwlanden en het dichtst bij de weteringen, in de lagere, nattere 
gebieden vinden we de weilanden. De waarde per vierkante meter loopt in dezelfde 
volgorde omlaag.  
 
In deze opsomming is het goed om te letten op de namen Het Koeland, De Sarris, 
De Blankenkamp en het Deemterkampje. Daarop komen we nog terug. 
 
Jan Niensteen, geboren 10 mei 1772 en overleden 3 augustus 1837 te Veessen, was een 
zoon van Hendrik Jans Niensteen en Aaltje Gerrits. Hendrik Jans Nieuwensteen trouwde op 
28 mei 1769 te Vorchten met Aaltje Gerrits. Jan Niensteen was een jongeman afkomstig uit 
Dalfsen. De familienaam Niensteen (hoe ook geschreven) komt vóór deze gelegenheid en 
na het overlijden van Aaltje Niensteen op 20 februari 1856 niet voor in onze gemeente. Het 
heeft er alles van, dat de naam “Nijensteen” die deze boerderij nu draagt, teruggaat op deze 
familie die er drie generaties lang eigenaar van is geweest. De familienaam Nijensteen is 
zeer zeldzaam en komt nu nog uitsluitend voor in Dalfsen, Raalte en Wijhe en in de 
Noordoostpolder. Kinderen van Aaltje met Gerrit Willems Eikelboom waren Aartje, Willemina 
en Gerritdina Eikelboom, bij Hendrik Jans Nijensteen kreeg zij nog een dochter Aaltje 
Nijensteen.  
 
In een beschrijving in 1715 van het goed De Eikelboom met bijbehorende landerijen, komen 
we in samenhang met die boerderij een treffend aantal namen tegen die ook hierboven zijn 
genoemd in de akte van 1837. Genoeg om te concluderen dat de Nijensteen en de 
Eikelboom twee namen voor dezelfde boerderij zijn. 
 

Het erve en goet den Eijckelboom genaemt soo als het selve in den ampte van 
Heerde, carspels Veessen en Oene met sijn recht en geregtigheit is gelegen, 
bestaende in huis, hoff, bogaert, schuire en berg, staende nae het huis aen met saeij-, 
hooij- en weilanden en een camp het Deventer Campjen, alsmede een kamp de 
Koeweide, gelegen aan de Woltse weteringe ende vijf vierendeel mergen daer aen 
schietende, voorts een camp de Weidecamp als mede een camp Den Blankencamp 
en dan nog een camp Den Saeris genaamt uitgesondert het 8

e
 part soo de dogter van 

Dijckhuijsen is toecomende en dan nog een streepje weijland aen den dijk, mede in 
Oene gelegen

(VII.
. 

 
We vinden dus namen terug die ook in de tabel met bezittingen behorend bij de Nijensteen 
voorkomen. Ik acht het duidelijk genoeg dat De Nijensteen vroeger de Eikelboom was. 

(VII. Otten, Boerderijnamen, blz 34. 
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3.1.2 Bakhuis 
Het verhaal gaat, dat de boerderij Bakhuis is “opgeschoven”. Dat is niet zo vreemd. In 1832, 
bij de aanvang van het kadaster, heeft de weduwe van Hendrik Jan Bakhuis een huis in 
eigendom van ƒ 15,- belastbare waarde, hetgeen niet erg veel is, op de plek waar nu nog 
het park is met een oude schuur en nieuwe bungalow. Hier herinneren de Veessenaren zich 
dat er boerderij Bakhuis heeft gestaan. Dit huis had in 1832 kadastraal nummer C 688. 
De rijke weduwe van Hendrik Jan Bakhuis zal daar echter niet hebben gewoond, doch in 
een duurder huis op een plek waar nu geen huis meer staat, precies halverwege de 
gemeentegrens en de Kerkdijk, kadastraal nummer C 698, hetgeen ƒ 54,- in de belasting 
deed. Dat is een flink bedrag dat overeenstemt met de belastbare opbrengst van de 
boerderij De Nijensteen. Dit wordt ook bevestigd door het feit dat Hendrik Jan Bakhuis op 
huisnummer 3 overleed en zijn weduwe en kinderen in het bevolkingsregister inderdaad ook 
op huisnummer 3 woonden. Het is dus zeer denkbaar dat de Bakhuizen hun oorspronkelijke 
boerderij hebben afgebroken en zuiderlijker , dichter bij de Nijensteen, op de plaats van hun 
andere huisje een nieuwe kapitale boerderij hebben laten verrijzen.  
 
Dit is te bewijzen met de kadastrale leggers. Het kleine huis is in 1866 afgebroken

(VIII
. Het 

terrein wordt dan “erf”. Rond 1880 wordt er dan een kapitale boerderij gezet op wat eerder 
het grote stuk bouwland C 695 was. De andere boerderij werd inmiddels aangeslagen met 
ƒ 275,- maar deze nieuwe deed maar liefst ƒ 350,-! De andere boerderij was in het kadaster 
te volgen totdat de ruilverkaveling dit administratief moeilijk maakt. Deze boerderij heeft na 
het verhuizen van de Bakhuizen naar de nieuw gebouwde kapitale boerderij meer zuidelijk, 
in de volksmond de naam de Rott’nboerderieje gedragen. 
 
Het perceel C 1277 is rond 1880 tot “park” bestempeld. Dit park is samengesteld uit C 688, 
het erf van het afgebroken huis, C 687, 689, 691 en 695. 
 
Op 13 november 1820 overlijdt Hendrik Jan Bakhuis. Zijn weduwe Gerritje Brouwer en haar 
kinderen maken op 18 december 1838

(IX
 een boedelinventarisatie. Hieruit blijkt dat het 

derde huis vanaf de zuidgrens van de gemeente op kadastraal perceel C 696, huisnummer 
E3 méér waard was, namelijk ƒ 3.800,-, dan dat op kadastraal perceel C 688 huisnummer 
E2, namelijk ƒ 1.300,-. 
 
Uit overlijdensakten blijkt ook dat de Bakhuizen zelf in die tijd op nummer E3 woonden, en 
dus in het derde huis. Na 1880 is dat zoals hierboven omschreven dus veranderd.  
De familie Bakhuis had in 1838 nog meer bezittingen dan de familie Nijensteen. 
Onderstaande tabel 3 geeft een overzicht van de onroerende eigendommen van de familie 
Bakhuis in Veessen, Oene en Heerde. Ze bezaten verder nog 53 percelen in Heerde, 
Elburg, Epe, Kampen, IJsselmuiden en Grafhorst, met in totaal een waarde van ƒ 50.856,-. 
De gehele boedel was ƒ 73.947,95 waard. De boedel werd in tweeën gedeeld en elke helft 
weer in vieren. Eerst werden de eerste twee helften geloot tussen de weduwe Gerritje 
Brouwer en haar (klein-) kinderen, waarbij de weduwe de eerste helft lootte en daarin 
bevonden zich de beide huizen E 2 en E 3 aan de dijk. 

(VIII. Kad aster Veessen artikel 35 

(IX. Notarieel Archief Heerde, inv. 
nr 870 Aktenummers 16, 18, 
39, 41. De inventarisatie is 
gedaan in vier sessies in 
december 1838 en februari 
1839 van elk een dag lang. 

 

Villa Bakhuis 



30 Het Achterste Broek ontsloten 

Tabel 3. Eigendommen van de familie Bakhuis (1838) 

 

Functie Naam Plaats Kad. aand. Grootte (ha) Waarde Meterprijs 

Bouwland Het Brelenhelft Veessen C 270 21.00  ƒ 105,00 ƒ 0,05  

Huis Modderstraat E 103  Veessen C 459 460 464 27.00  ƒ 500,00  

Bouwland Achterhoek Veessen C 503 25.80  ƒ 180,00 ƒ 0,07  

Huis E 33?  Veessen C 595, 596 9.70  ƒ 450,00  

Huis E 31  Veessen C 627, 628 4.48  ƒ 750,00  

Half huis E 30  Veessen C 629 56  ƒ 400,00  

Bouwland Schaarskamp Veessen C 164 1.04.00  ƒ 726,00 ƒ 0,07  

Weiland Voorste Deventerkampje Veessen C 660 1.98.00  ƒ 990,00 ƒ 0,05  

Weiland Achterste Deventerkampje Veessen C 661 2.20.20  ƒ 550,00 ƒ 0,02  

Uitweg Wangen Veessen C 662 21.40  ƒ 56,00 ƒ 0,03  

Weiland Achterste Koeland Veessen C 663 2.38.50  ƒ 709,00 ƒ 0,03  

Weiland Voorste Koeland Veessen C 664 2.36.60  ƒ 1.064,00 ƒ 0,04  

Weiland Voorste Broek Veessen C 665 3.09.70  ƒ 1.393,00 ƒ 0,04  

Weiland Sternbrink Veessen C 666 2.89.00  ƒ 838,00 ƒ 0,03  

Weiland Vier Morgen Veessen C 667 2.49.30  ƒ 997,00 ƒ 0,04  

Weiland Wangen Veessen C 668 35.50  ƒ 71,00 ƒ 0,02  

Huis E 2  Veessen C 687, 688, 689, 

690, 691, 692, 

693, 694 

1.45.81  ƒ 1.300,00  

Bouwland Bergkamp Veessen C 695 7.41.80  ƒ 3.706,00 ƒ 0,05  

Huis E 3  Veessen C 696-702, 802 2.78.68  ƒ  3.800,00  

Weiland Lenemanskamp Veessen C 703 1.98.30  ƒ 892,00 ƒ 0,04  

Bouwland Bouwkamp Veessen C 704 4.88.40  ƒ 2.197,00 ƒ 0,04  

Weiland Paardeweidjes Veessen C 705, 706, 707 2.72.60  ƒ 1.226,00 ƒ 0,04  

Bouwland Dokland Oene E 50, 51 1.55.20  ƒ 543,00 ƒ 0,03  

Weiland Geertje Oene F 119 89.90  ƒ 494,00 ƒ 0,05  

Bouwland  Oene F 178, 180 1.64.60  ƒ 1.199,00 ƒ 0,06  

Hofland en twijgweerd  Oene F 205, 206, 207, 

214-217 

93.30  ƒ 466,00 ƒ 0,05  

Bouwland Leusbrink Oene F 224 2.88.00  ƒ 864,00 ƒ 0,03  

Bouwland Zielenk Oene F 212, 213 70.80  ƒ  489,00 ƒ 0,07  

Bouw en weiland Elshontsweerd  F 254-257 3.38.60  ƒ 1.693,00 ƒ 0,05  

Weiland twijgweerd moeras Potenwelle Oene F 232, 233, 235, 

238 

8.88.90  ƒ 3.555,00 ƒ 0,04  

Plaggegrond  Heerde B 554 65.10  ƒ 3,00 ƒ 0,00  

Weiland Tegen de bosch Heerde B 664 89.90  ƒ 179,00 ƒ 0,02  

Bouwland tegen het huis Heerde B 637 49.50  ƒ 111,00 ƒ 0,02  

Weiland Het Ordel Heerde E 95 1.91.80  ƒ 230,00 ƒ 0,01  

Weiland Het Ordel Heerde E 96 4.20.40  ƒ 525,00 ƒ 0,01  

   Subtotaal 70.43.33  ƒ 33.251,00 ƒ 0,05  

 

Nog 53 stukken grond in Heerde, Elburg, Epe, Kampen 

Totaal   ƒ 50.856,00  

 
 
 
Qua grondgebruik lijken de complexen van Bakhuis en Eikelboom/Nijensteen op elkaar. 
De boerderijnaam en de familienaam Bakhuis zijn al oud. De familienaam Bakhuis wordt 
voor het eerst vermeld in 1679, de boerderijnaam in 1730

(X.
. Of de familie naar de boerderij 

is genoemd of andersom, is niet duidelijk. 
 

3.1.3 Rottenboerderij 
Op de locatie waar nu de opslag van het waterschap Veluwe is gevestigd bevond zich de 
Rattenboerderij (volksmond Rottenboerderij). Bij deze boerderij lag een kolk die 
vanzelfsprekend ratten aantrok. Op de schoorstenen van deze boerderij bevond zich enkele 
decennia geleden een ooievaarsnest. In het boekje “Veessen is Veessen niet meer” wordt 
deze informatie vermeld. Of dit de juiste locatie is van het ooievaarsnest is lastig te 
achterhalen. Wel is in het standaardwerk “De Ooievaar zijn familie en zijn prooi” een 
locatiekaart van aanwezige nesten in 1934 opgenomen, waarin een stip aan de zuidzijde 
van de Kerkdijk staat. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat voor de Tweede wereldoorlog op 
de Rattenboerderij een ooievaarsnest aanwezig was. Als de ooievaars in het voorjaar 
terugkeerden werd er gezegd: “De ooievaars brengen kinderen en de zwaluwen brengen 
geluk”. 

Bijlage 1: Fam. Bakhuis 
Bijlage 2: De Nijensteens 
 
(X. Otten Familienamen blz 34, 

Boerderijnamen blz 16. 



Het Achterste Broek ontsloten 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijzonder aan de Rottenboerderij was dat op de deel een tredmolen in gebruik was om 
koren te malen tot meel. In het begin van de zeventiger jaren was deze tredmolen nog in 
deze boerderij aanwezig toen de gebroeders Wijenberg hier woonden. Later toen Sietse ten 
Cate, melkrijder voor de Leympf in Kampen hier woonde, is deze tredmolen ontmanteld en 
aan het Openluchtmuseum in Arnhem geschonken. Begin jaren tachtig is de boerderij 
verbrand en heeft het waterschap Veluwe het erf van de toenmalige eigenaar gekocht en 
ingericht als opslagplaats. Aan de twee leilinden, een oude notenboom en enkele 
hoogstamfruitbomen is nog te zien dat hier bebouwing is geweest. 
 
 

3.2 Fruitteelt in historisch perspectief 
Adrie Hottinga 

 
De lichte gronden langs de IJssel in Gelderland en Overijssel zijn zeer geschikt voor 
fruitteelt en bij iedere boerderij was het areaal aan boomgaard dan ook belangrijk. 
Er werden meest appels en in verhouding minder peren en pruimen geteeld. Het was 
allemaal hoogstamfruit. 
 
De boerderijen langs de oevers van de IJssel hadden vaak een flinke boomgaard. Zo was er 
een boerderij in Vorchten met circa 20 hectare land, waarvan ruim 2½ hectare boomgaard. 
In Veessen en omgeving waren enkele kleine bedrijven die voornamelijk van de fruitteelt 
bestonden. Bij vrijwel alle boerderijen was wel een kleine boomgaard aanwezig van een 
halve hectare tot 2½ hectare. De kleine boomgaardjes werden benut als kalverweitjes. 
 
In de jaren twintig van de vorige eeuw begon men de fruitteelt te moderniseren. De 
rassenkeuze werd beperkt, waarbij de oude Present van Engeland gehandhaafd bleef. 
De hoogstamboomgaarden zijn grotendeels verdwenen en wat overbleef voor de productie 
zijn nog enkele laagstamboomgaarden. 
 
Veessen vormde eerder een onderdeel van het fruitteeltcentrum IJsselstreek met een eigen 
veiling in Wijhe. De verkoop van het fruit gebeurde meestal via de veiling in Wijhe en later in 
Olst en Twello. Er werd een lijst, vaak in de vorm van een boekje, opgemaakt van de 
boomgaarden die werden aangeboden. Een bericht uit het Deventer Dagblad van 
17 juli 1924: "Olst: Bij de coöp. fruitveiling IJsselstreek zijn, om in het geheel te worden 
geveild, aangegeven 17 boomgaarden. Binnenkort wordt de dag van verkoop vastgesteld." 

De prijzen waren zeer wisselend, zoals blijkt uit een bericht in de "Eper Krant" van 22 
augustus 1923 uit Wijhe: De veiling der boomgaarden door Coöp. Veilingsvereeniging 
"Rechter IJsel-oever" bracht op ƒ 10.700,-. Een ander bericht uit hetzelfde nummer luidt: 
"Bij de veiling van boomgaarden in Olst zijn er 4 gegund en 5 ingehouden". Van een enkele 

boomgaard werd wel per advertentie bij inschrijving, het fruit op stam te koop aangeboden. 
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De boer hield meestal één of meer bomen voor eigen gebruik die dan in het veilingboekje 
waren aangegeven. De boomgaard mocht na 1 augustus niet meer worden beweid, dit om 
schade door het vee aan het fruit te voorkomen. Het waren meestal opkopers uit de Betuwe 
en Utrecht die het fruit kochten. Ook werd het fruit door de fruittelers en boeren zelf verkocht 
op het bedrijf.  Naast de verkoop van fruit werd veel fruit voor eigen gebruik gedroogd in de 
ovens van de steenfabrieken. Vroeger had men geen diepvries en ieder gezin moest toch 
zorgen voor voldoende wintervoorraad (weckflessen, Keulse potten en gedroogde appels). 
Veessen was rijk aan boomgaarden en in het najaar wisten veel gezinnen wel aan valappels 
te komen die niet duur waren. De valappels werden geschild en gedroogd op de steenovens 
van steenfabriek Fortmond en het Haasje. 
 
In de IJsselstreek werden op de overslaggronden altijd meer appels verbouwd dan peren, 
pruimen en kersen. Wel kende ook deze streek zijn eigen favoriete rassen, zoals de Present 
van Engeland, die de roem van de IJssel werd genoemd en ook bekende perenrassen als 
de Gieser Wildeman en de Zoete Brederode waren gewild op de veilingen. 
 
Wanneer we het kaartmateriaal uit verschillende decennia bestuderen en ook de statistische 
documentatie over de aanwezigheid van pit- en steenvruchten nader beschouwen, dan blijkt 
dat al vanaf het begin van de vorige eeuw fruit is geteeld op De Nijensteen en bij villa 
Bakhuis. Op De Nijensteen wordt anno 2005 op 5,4 hectare fruit geteeld. Het betreft 
hoofdzakelijk de teelt van de peren Doyenné du Comice, Triomphe de Vienne, en 
Conference in halfstam- en laagstam exploitatie.  
 
Tijdens de oorlog en net erna werden zwarte bessen geteeld op De Nijensteen. Door de 
schaarste aan plukkers werden in het laatste oorlogsjaar schoolkinderen gerekruteerd die 
voor een kwartje per kilogram de bessen plukten. Voor de kinderen was dit een hoge 
beloning, aangezien wel acht gulden per dag werd verdiend (mondelinge mededeling van 
Derk Docter uit Veessen die als schoolkind op De Nijensteen bessen heeft geplukt). 
 
Op De Nijensteen zal een nieuwe koers gevolgd worden ten aanzien van de biologische 
teelt van fruit. De exploitatie van deze oude perenboomgaard leent zich niet voor volledige 
biologische teeltmethoden in verband met insectenplagen die niet via natuurlijke predatoren 
en zonder gebruik van chemische middelen voorkomen kunnen worden. 
 
 

3.3 De Nijensteen tijdens de Tweede wereldoorlog 
Tonja Schmidt-Weerdmeester (kleindochter van Berend Weerdmeester) 

 

Als stenen konden spreken ………………. 
 
De Duitsers 

Nee, dat eerste oorlogsjaar 1940 kwamen er nog niet zoveel Duitsers in Veessen, althans 
niet op De Nijensteen. Soms vergat je bijna dat het oorlog was. 

 

Halfstamboomgaarden vormden de overgang van hoogstam naar laagstam 
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Zo langzamerhand werd dat anders. In 1941 waren er al meer en meer Duitsers. Maar op 
De Nijensteen brak rond Pasen 1941 roodvonk uit. Overal rondom de grote boerderij 

hingen plakkaten, waarop gewaarschuwd werd voor roodvonk. Het was beter De Nijensteen 
te mijden. Nu dat deden de Duitsers dan ook; aan de overkant van de weg liepen ze met 
een grote boog om De Nijensteen heen. 
Maar………….. was het eigenlijk wel roodvonk? Wat was het geval: Ali Weerdmeester een 

kleindochter van Berend Weerdmeester (de bedrijfsleider van De Nijensteen) was ziek en 
verbleef op De Nijensteen. Ze mocht in de slaapkamer van de dienstbode (Berta) verblijven. 
De huisarts, dokter Wibbens*, werd erbij gehaald. Ja, en volgens hem was het wel degelijk 
roodvonk. Maar hoewel roodvonk bekend staat als besmettelijk en men toch niet overdreven 
voorzichtig deed, bleef het bij dit ene geval. Of het werkelijk roodvonk is geweest ….??? 
Dokter Wibbens stond in elk geval bekend als zeer Oranjegezind. 
 
 

 
 
Grüne Polizei 

Op een nacht werd iedereen met overdreven veel lawaai gewekt op De Nijensteen. De 
‘Grüne Polizei’ wilde de hele boerderij doorzoeken. Berta, de dienstbode, vertelde hoe ze 
ook in haar kamer kwamen, maar dat ze maar rustig bleef liggen. De mannen werden 
allemaal wel van hun bed gelicht en moesten hun ausweis laten zien. Bij Derk van Voorst, 
de vaste knecht, die op het opkamertje sliep, klopte de ausweis niet. Het stond alleen in het 

Nederlands en hoewel men het voor de Duitsers vertaalde en vertelde dat het wel klopte, 
het mocht niet baten. Derk moest zich melden voor arbeidseinsatz, tewerkstelling in 
Duitsland. Derk heeft zich echter nooit gemeld, hij kon de dans ontspringen en wist zich 
altijd op het juiste moment onzichtbaar te maken. 
Dat brengt me meteen op het volgende verhaal. 
 
De schuilplaats 

In de aardappelschuur was een schuilplaats gemaakt. Het leek of er enorm veel aardappels 
waren opgeslagen, maar van appelkisten was een schuilplaats gemaakt waar zo’n man of 
drie kort konden verblijven. Regelmatig hield men een generale repetitie, maar men heeft 
die schuilplaats nooit echt hoeven gebruiken. 
 
Onderduikers 

Echte onderduikers waren er niet op De Nijensteen. Dat was te gevaarlijk. Er liepen te veel 
mensen rondom de boerderij. Tijdens de fruitpluk waren er soms wel 100 arbeiders. Wel 
werden onderduikers verder geholpen. 
 
Jan Weerdmeester, de jongste zoon van Berend, hielp wel eens mensen, die door de 
Duitsers gezocht werden, om naar de overkant van de IJssel te zwemmen. Jan kon zelf 
goed zwemmen en wist waar de kribben en draaikolken zich bevonden. Zelf was hij ook wel 
eens zwemmend de IJssel overgestoken. Maar dergelijke zwemavonturen vonden in de 
oorlog ’s nachts plaats en soms was het water al ijs- en ijskoud en hoopte je maar, dat de 
bewuste persoon veilig de overkant zou halen. 
 
Evacués 

Evacués waren er wel. Negen mensen waren vanwege de bombardementen op Arnhem uit 
hun huizen verdreven en verbleven op de grote open zolder van De Nijensteen. Er waren 
dekkleden van paarden opgehangen om op die manier wat ‘slaapkamertjes’ te creëren. 
Gezellig was het wel. Er werden damwedstrijden gehouden. Eenvoudige prijsjes werden zelf 
gemaakt, zoals een kaarsenstandaard van een hoefijzer. 
 

* Uit Oene 

  

Familie Weerdmeester 
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De maaltijden werden op het laatst van de oorlog ook steeds eenvoudiger: vaak stamppot 
en de worst ging daar in plakjes doorheen. Vond men een plakje worst dan zei men: weer 
een damslag! 
 
Inkwartiering 

Op een gegeven moment moesten er Duitsers ingekwartierd worden op De Nijensteen. 
De officier werd geacht binnen te slapen. De soldaten in de schuren. Gelukkig had men de 
radio ingeleverd. Het was wel fijn en spannend om naar radio Oranje te luisteren, maar het 
was op de Nijensteen te gevaarlijk. 
 
Bij inkwartiering werd meestal alle geweckte groente e.d. geconfisqueerd. Althans zo ging 
dat op andere boerderijen. Berta had een idee. De officier zou in het opkamertje gaan 
slapen, in het bed van Derk van Voorst. Daaronder was een loze ruimte en daar konden 
mooi alle weckflessen staan. Zo gezegd, zo gedaan. Ook een fles Franse cognac, die men 
bewaarde voor de bevrijding, kwam in die ruimte, Die officier heeft heerlijk geslapen en men 
heeft ‘de weck’ nooit gevonden, noch de fles cognac. 
 
Brand 

Er ontstond op een gegeven moment brand in de hooibergen bij De Nijensteen. Het was 
nacht en gelukkig werd de dienstbode, Berta dus, wakker. Door haar snelle handelen is de 
boerderij gespaard gebleven. De brand was aangestoken door ……… de ondergrondse. 
Op meerdere boerderijen hadden ze met brandplaatjes brand gesticht, omdat ze dachten 
dat al het graan van die boerderijen naar de Duitsers zou gaan. Achteraf heeft men 
daarvoor wel excuus gemaakt. 
 
Bevrijding 

Al met al is De Nijensteen de oorlog goed doorgekomen. Op 23 april 1945 was Veessen al 
bevrijd. Op De Nijensteen wapperde fier de oude prinsenvlag, het ‘oranje, blanje, bleu’. 
Die vlag had men tijdens de oorlog goed verstopt en …………. de fles Franse cognac werd 
soldaat gemaakt! 
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4. Inventarisatie 
 
 

4.1 Paddestoelen 
Marga Dekker en Gert Prins 

 
De Nijensteen, en dan vooral de tuin en parkbos van villa Bakhuis, is ook onderzocht op het 
voorkomen van paddestoelen. De Nijensteen ligt op rivierklei. Van bossen, parken en tuinen 
op rivierklei is bekend dat die bijzonder rijk aan paddestoelen kunnen zijn. Dat schept dus 
hoge verwachtingen voor De Nijensteen, in het bijzonder voor het parkbos en de tuin van 
villa Bakhuis met de vele soorten oude bomen. 
 

4.1.1 Methode van onderzoek 
In de periode tussen 19 maart en 18 november 2005 is bij 22 veldbezoeken ook of speciaal 
op de aanwezigheid van paddestoelen gelet. Uiteraard zijn niet bij ieder bezoek alle 
terreindelen onderzocht. Al na enkele bezoeken was duidelijk dat vooral het parkbos en de 
tuin van villa Bakhuis voor paddestoelen belangrijke groeiplaatsen zijn. Wat de 
paddestoelen betreft is hier vervolgens de meeste aandacht naar uitgegaan. Niet alle 
bezoeken duurden even lang. Soms was al snel duidelijk dat er door de droogte weinig te 
vinden was. Gewoonlijk werd bij het onderzoek het pad door het bos belopen. Enkele keren, 
in de loop van het seizoen, is buiten de paden gezocht. Toen er nauwelijks water in de vijver 
was ook vanaf de vijverranden. Paddestoelen zijn niet altijd op het blote oog tot op de 
soortnaam te determineren. Vele soorten zijn voor nader (microscopisch) onderzoek 
meegenomen om thuis te bestuderen en op naam te brengen. 
 
 
Tabel 4: Aantal bezoeken per maand (2005) voor de inventarisatie van paddestoelen 

 

Maand Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

Aantal 

bezoeken 
1 5 2 1 1 3 2 4 3 

 
Paddestoelen hebben belang bij warm en nat weer. In dat opzicht was de herfst van 2005 
bepaald niet gunstig voor paddestoelen, in ieder geval niet op De Nijensteen. Het was een 
uitgesproken droog najaar. Er viel weinig neerslag. Ook de stand van de IJssel was 
langdurig laag, waardoor het grondwaterpeil in De Nijensteen daalt. Park en tuin zijn 
betrekkelijk klein en open waardoor de wind vrij spel heeft. Van een enkel regenbuitje dringt 
het water niet door in de bosbodem, maar verdampt vanaf het bladerdek. Al met al was het 
te droog, waardoor paddestoelen geen vruchtlichamen vormen. Dit fructificeren is van 
belang voor het onderzoek. Paddestoelen worden gedetermineerd aan de hand van de 
boven de grond groeiende vruchtlichamen en daarin aanwezige sporen. 
 
Hoewel de resultaten van de inventarisatie zeer goed te noemen zijn, is de verwachting dat 
met voor paddestoelen betere weersomstandigheden nog meer waarnemingen zouden 
kunnen worden gedaan. Door deze afhankelijkheid van juiste weersomstandigheden is het 
voor het verkrijgen van een compleet beeld van de paddestoelenflora noodzakelijk een 
terrein gedurende meerdere jaren achter elkaar te inventariseren. 
 

4.1.2 Resultaten 
Van de Inktzwammen (Coprinus), Vezelkoppen (Inocybe) en Franjehoeden (Psathyrella) 
waren opvallend veel soorten vertegenwoordigd. Dit zijn allemaal geslachten waarvan veel 
soorten vooral voorkomen op voedselrijke grondsoorten. Van het geslacht Mycena zijn ook 
vrij veel soorten vertegenwoordigd, maar dat is gebruikelijk. Mycena´s groeien dikwijls op 
dood hout en zijn algemeen in allerlei bossen. De geslachten Russula, Melkzwammen 
(Lactarius) en Gordijnzwammen (Cortinarius) zijn (in 2005) opvallend slecht 
vertegenwoordigd. Dit zijn mycorrhizavormers met (oude) bomen. 
 
Het voert te ver alle gevonden soorten paddestoelen afzonderlijk te bespreken. De 
belangrijkste soorten worden met naam en toenaam genoemd, bijvoorbeeld omdat ze 
kenmerkend zijn voor loofbossen op klei, vanwege een specifieke levenswijze, door de 
zeldzaamheid of het feit dat ze op de Rode Lijst staan vermeld. In bijlage 3 is de totale lijst 
met paddestoelen opgenomen. In dit hoofdstuk volgt een beschrijving per terreindeel en een 
analyse naar functionele soortgroep, indeling van zeldzaamheid en voorkomen op de Rode 
Lijst. 
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Parkbos 

Het grootste aantal paddestoelensoorten is gevonden in het parkbos, namelijk 88 soorten. 
Dit is te danken aan de structuur van het parkbos met verschillende soorten oude bomen, 
dood hout, paden en vijverranden. 
 
Staan ergens elzen, dan is de zompzwam ook vaak aanwezig. Zo ook in het parkbos. De 
twee gevonden soorten, Donkere elzezompzwam (Alnicola scolecina) en Bleke 
elzezompzwam (Alnicola escharoides), zijn mycorrhizavormers met uitsluitend elzen. 
De Grote aderbekerzwam (Disciotis venosa) is een bijzondere soort. Deze is in het voorjaar 
te vinden. In het parkbos groeit deze bekerzwam op het pad tussen Reuzenzwenkgras 
(Festuca gigantea). De ontwikkeling van de paddestoel duurde lang. 
De Anemonebekerzwam (Dumontinia tuberosa) groeit op de Nijensteen, niet zoals de naam 
doet verwachten op de aanwezige Bosanemonen, maar op Speenkruid dat in het bos 
verspreid voorkomt. Echt judasoor (Hirneola auricula-judae) groeit in het bos op een paar 
plaatsen op dode Vliertakken. Vlier en Beuk zijn het meest voorkomende substraat voor 
deze soort. Op de Nijensteen is Judasoor ook gevonden op dode takken van Vederesdoorn 
(Acer negundo), wat op zich bijzonder is. De Wijnrode vezelkop (Inocybe adaequata) is een 

vrij zeldzame Rode Lijstsoort uit de categorie ´kwetsbaar´. Het parkbos en tuin zijn voor 
deze paddestoel een belangrijke groeiplaats. De soort komt zowel op verschillende plaatsen 
in de tuin als in het parkbos voor. Van de Reuzenbovist (Langermannia gigantea) lagen 
enkele oude exemplaren ter grootte van een voetbal tussen de struiken aan de voet van de 
IJsseldijk. In 2005 zijn geen verse exemplaren gevonden. Het Esdoornstromakelkje (Lanzia 
luteovirescens) is in het hele bos gevonden, gedurende de gehele herfst. Dankzij de vele 
aanwezige esdoorns is deze soort goed vertegenwoordigd. De Levertraanzwam 
(Macrocystidea cucumis var. cucumis) is één keer gevonden aan de rand van het pad, 
achter in het bos. De Kapjesmorielje (Morchella semilibera) stond met één exemplaar achter 
in het bos aan de rand van het pad. Het is een soort die in het voorjaar verschijnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tuin 

De tuin van villa Bakhuis is met 52 soorten na het parkbos de rijkste vindplaats van 
paddestoelen. Dit is ook toe te schrijven aan het voorkomen van de vele soorten oude 
bomen in de tuin. 
 
Dankzij de berken in de tuin en de aanwezigheid van een meer zandig substraat, groeien er 
in de tuin een aantal typische berkenbegeleiders zoals Gewone krulzoom (Paxillus 
involutus), Vliegenzwam (Amanita muscaria), Berkeboleet (Leccinum scabrum) en Donzige 
melkzwam (Lactarius pubescens). 

Parkbos - villa Bakhuis; zeer bijzonder voor paddestoelen 
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Onder de oude Beuken en Zomereiken aan de zuidrand (langs de boomgaard), was na een 
vochtige periode ook wel het een en ander te vinden. Hier stond bijvoorbeeld Zilveren 
ridderzwam (Tricholoma argyraceum). Onder de treurbeuk langs de vijver stond de Groene 
glibberzwam (Leotia lubrica). Deze paddestoel is van allerlei terreinen bekend, droog of nat. 

De soort staat te boek als een saprofiet (strooiselverteerder), maar men vermoedt dat deze 
ook mycorrhiza vormt met loofbomen. 
 
Onder de Japanse vleugelnoot zijn géén paddestoelen gevonden, ondanks het feit dat het 
juist hier na een regenbui veel langer vochtig bleef dan op andere plaatsen in de tuin. Onder 
de dikke Amerikaanse eik was geregeld wat te vinden. Onder meer Broze russula (Russula 
fragilis), Zilversteelzompzwam (Alnicola bohemica), Tranende franjehoed (Lacrymaria 
lacrymabunda) en Witsteelfranjehoed (Psathyrella piluliformis). Aan de voet van de boom 
groeit de Eikeweerschijnzwam (Inonotus dryadeus).  

 
Rondom de vijver zijn niet veel paddestoelen gevonden, waarschijnlijk door de droogte. 
De kruidenrijke en niet gemaaide vijverrand lijkt bij vochtig weer een ideale groeiplaats te 
vormen voor kleine paddestoelensoorten die leven op de bodem en afgestorven 
plantendelen. 
 
Eén soort die alleen in de perenboomgaard gevonden is, is toegerekend aan de ´tuin´, 
namelijk Bleke franjehoed (Psathyrella candolleana). Aan deze boomgaard is verder weinig 

aandacht besteed. Het gedeelte ten noorden van de schuren is eveneens bij de tuin 
gerekend. Hier staan enkele zeer oude en dikke Zomereiken en Beuken. Door de relatief 
schrale vegetatie en de ligging in de luwte en schaduw van schuren zijn hier nog relatief 
veel paddestoelen gevonden. 
 
Ecologische verbindingszone 

Van de in 2004 aangeplante singels van de ecologische verbindingszone waren de 
verwachtingen misschien te hoog. Er zijn maar twee soorten paddestoelen gevonden. 
Er groeiden nog wel enkele soorten, maar deze zijn niet op naam gebracht. Voor 
paddestoelen is een singel te droog, doordat de wind vrij spel heeft. Eén soort, de Gewone 
beurszwam (Volvariella gloiocephala), groeide op strobalen in de ruwvoeropslag. 
 
Overige terreindelen 

Buiten het kilometerhok waar De Nijensteen en villa Bakhuis in liggen zijn in totaal vijf 
soorten paddestoelen gevonden. De Voorjaarspronkridder (Calocybe gambosa) stond in de 
berm van de Kerkdijk en de Gewone hertezwam (Pluteus cervinus) is meerdere keren 

gevonden op oude boomstobben van knotwilgen of populieren. 
 
De andere delen van De Nijensteen, zoals de akkers en natuurontwikkelingsgebieden, zijn 
wel onderzocht, maar er zijn geen paddestoelen gevonden. Dit is ook niet zo verwonderlijk 
omdat het terrein nog maar net ingericht is en de meeste paddestoelen geen pioniersoort 
zijn. Ook heeft hier de droge herfst het onderzoek parten gespeeld. 
 

4.1.3 Analyse 
Functionele groepen 

Paddestoelen kunnen wat betreft hun levenswijze en rol in het bosecosysteem worden 
ingedeeld in ´functionele groepen´ of soortgroepen. 
 
 
Tabel 5: Levenswijze van paddestoelen van De Nijensteen 

 

Functionele groep Tuin  Parkbos Totaal aantal soorten % 

Em Mycorrhizavormer  20  11  26  20 

Sh Saprotroof op hout  14  42  48  38 

Sk Saprotroof op kruiden  -  9  9  7 

St Saprotroof op strooisel  11  17  29  23 

Pn/Pn Parasiet  6  7  11  9 

Onbekend   1  2  4  3 

Totaal   52  88  127  100 

 
Mycorrhiza-vormers zijn paddestoelen die in symbiose leven met bomen. Het mycelium 
omgeeft de wortels van bomen en beschermt ze tegen uitdroging, zware metalen en 
parasieten. Dat wordt ectomycorrhiza genoemd. Via het netwerk van mycelia vindt de 
aanvoer van water en voedingsstoffen plaats, waarvan de boom en de paddestoel 
profiteren. Er is een wederzijdse afhankelijkheid tussen boom en mycorrhiza-paddestoel. 
Het voorkomen van deze paddestoelen is gekoppeld aan de vitaliteit van de bomen en 
omgekeerd. Op De Nijensteen bestaat ongeveer 20% van de paddestoelen uit mycorrhiza-
paddestoelen. 
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Saprofieten zijn paddestoelen die in staat zijn met behulp van enzymen dood organisch 
materiaal om te zetten in groeistoffen voor zichzelf en andere organismen. Ze worden ook 
wel ´saprotrofen´ genoemd. Sommige saprofieten groeien op hout (Sh), andere op kruiden 
(Sk) en weer andere op de grond (terrestrisch) in strooisel (St). Sommige saprotrofen zijn 
sterk gespecialiseerd, bijvoorbeeld op één soort plant. Saprofieten vormen met 68% de 
grootste groep paddestoelen van De Nijensteen. Het grootste deel van de gevonden 
paddestoelen groeit op dood hout (48). Dit is niet verwonderlijk want dood hout is altijd 
aanwezig. Dood hout blijft lang vochtig, waardoor zelfs in een droog jaar op dood hout 
paddestoelen te vinden zijn. Verder zijn enkele soorten langlevend, ze groeien jaar in jaar uit 
op hetzelfde stuk hout. Hierdoor is de trefkans groter. Het was opvallend dat in een natte 
periode de bodembewonende paddestoelen snel werden opgegeten door slakken. Dit geldt 
in veel mindere mate voor de houtbewonende soorten. 
 
Parasieten zijn paddestoelen die ten koste van hun gastheer leven. Parasieten leven vooral 
op zieke en verzwakte bomen. Sommige parasieten doden de gastheer, andere verzwakken 
deze. Het percentage parasieten op de soortenlijst bedraagt voor parkbos en villa Bakhuis 
9%. Parasieten worden niet alleen op bomen gevonden, maar ook op mossen en kruiden. 
 
Zeldzaamheidsklasse 

Van bijna iedere paddestoel in Nederland is bekend hoe algemeen of zeldzaam deze is.  
Dit wordt ook wel zeldzaamheidsklasse of uurhokfrequentieklasse genoemd. 
 
 
Tabel 6: Zeldzaamheid van paddestoelen van De Nijensteen 

 

Zeldzaamheidsklasse Tuin Parkbos Totaal aantal soorten  % 

3 Zeldzaam  -  4  4  3 

4 Vrij zeldzaam  4  6  9  7 

5 Weinig algemeen  6  14  19  15 

6 Vrij algemeen  13  16  27  21 

7 Algemeen  14  21  31  24 

8 Zeer algemeen  7  14  19  15 

9 Zeer algemeen  7  11  14  11 

- Onbekend  1  2  4  3 

Totaal   52  88  127  100 

 
 
Twee van de vier soorten met de zeldzaamheidsklasse 3 ´Zeldzaam´ zijn tevens Rode Lijst-
soorten namelijk de Vloksteelsatijnzwam (Entoloma dysthales) en de Blauwgrijze 
schorsmycena (Mycena pseudocorticula) en worden verderop in de tekst toegelicht. Twee 
andere zijn het Esdoornuitbreekkommetje (Pyrenopeziza petiolaris) en het Fraai franjekelkje 
(Trichopeziza mollissima). Het Esdoornuitbreekkommetje groeit saprotroof op overjarige 
bladstelen van esdoorn en is te vinden van mei tot oktober. Het Fraai franjekelkje groeit van 
april tot juli saprotroof op stengels van schermbloemigen en eventueel op andere kruiden. 
In het parkbos is dit bijvoorbeeld Kluwenzuring (Rumex conglomeratus).  

 
In de zeldzaamheidsklasse 4 ´Vrij zeldzaam´ is een negental opmerkelijke soorten 
vertegenwoordigd. Vier ervan worden besproken bij de Rode Lijst-soorten, namelijk de 
Grote aderbekerzwam, de Wijnrode vezelkop, de Eikeweerschijnzwam en de Witte 
ridderzwam (Tricholoma album). De vijf andere soorten worden hier toegelicht. 
Het Donkerharig franjekelkje (Lachnum fuscescens) is te vergelijken met de vorige twee 
besproken soorten. Het is eveneens zeer klein (< 1 mm) en is in mei en juni te vinden op 
een heel specifiek substraat, namelijk op de grond liggende dode Beukennapjes. De 
combinatie van geringe grootte, korte groeiperiode ´buiten het paddestoelenseizoen´ en het 
specifieke substraat maken de soort moeilijk te vinden, waardoor deze als zeldzaam te boek 
staat. Het Bosstaalsteeltje (Entoloma incarnatofuscescens), dat een paar keer in het bos 
gevonden is, komt hier duidelijk voor dankzij de voedselrijke klei. Dat geldt eveneens voor 
de Behaarde roodsteeltaailing (Marasmius torquescens) en de Kleine poederparasol 
(Cystolepiota seminuda), die beide kalkminnende bossoorten zijn (zeldzaamheidsklasse=5). 
De Smeerwortelmycena (Hemimycena candida) groeit ook op vruchtbare klei, in de harten 
van in het najaar afstervende Smeerwortel. Het heeft een voorkeur voor het Fluviatiele 
district (rivierengebied). De vijfde soort met de zeldzaamheidsklasse 4 is de Gele 
knolvezelkop (Inocybe mixtilis), die op zand mycorrhiza vormt met eik, Beuk en den, maar 
ook op kalkrijke klei voorkomt. 
 
Het voert te ver om alle soorten te bespreken. De voorgaande soorten waren het meest 
belangrijk c.q. karakteristiek. Duidelijk is dat paddestoelen soms zeer specifieke substraten 
nodig hebben om voor te kunnen komen. 
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Rode Lijst 

De Rode Lijst Paddestoelen bevat een overzicht van soorten paddestoelen die uit 
Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van 
zeldzaamheid en/of negatieve trend in de ontwikkeling van het aantal vindplaatsen. 
De Rode Lijst Paddestoelen worden periodiek vastgesteld door de minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.  
 
De soorten worden overgenomen op de doelsoortenlijst voor zover ze behoren tot 
soortgroepen waarvoor voldoende kennis voorhanden is voor toepassing in beleid, beheer, 
handhaving en gebiedsgerichte monitoring. De mate van bedreiging is verdeeld over de 
volgende categorieën: verdwenen uit Nederland, ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar, 
gevoelig.  
 
 
Tabel 7:  Status van paddestoelen van De Nijensteen op de Rode Lijst 

 

Rode Lijst  Tuin Parkbos Totaal aantal soorten 

GE  Gevoelig    2  2 

KW Kwetsbaar  5  8  11 

BE Bedreigd  1  2  3 

Totaal   6  12  16 

 
 
In het parkbos en de tuin van villa Bakhuis zijn na één jaar onderzoek al 16 Rode Lijst-
soorten vastgesteld. Dit onderschrijft de grote waarde van parkbos en tuin voor 
paddestoelen. 13 % van het aantal gevonden paddestoelensoorten staat op de lijst, de 
overige 87% heeft geen status op de Rode Lijst. 
 
Uit de categorie ´Gevoelig´ zijn twee soorten gevonden, beide in het parkbos. De 
Vloksteelsatijnzwam is een kleine onopvallende paddestoel, die saprotroof groeit in humus 
en dood blad. De Blauwgrijze schorsmycena groeit saprotroof op schors van levende bomen 
en wordt vooral gevonden in wilgengrienden op rivierklei. In het parkbos groeit de soort op 
Amerikaanse eik en Noorse esdoorn. Het is een kleine en onopvallende soort. De 
Blauwgrijze schorsmycena verschijnt pas als de schors waarop het leeft goed nat is, vaak 
pas in november. 
 
Elf soorten behoren tot de categorie ´Kwetsbaar´. Van de zestien soorten Rode Lijst-soorten 
zijn er drie gebonden aan een bepaalde boomsoort. De Witte ridderzwam is een paddestoel 
die bij Zomereiken groeit, midden in het parkbos. De soort is vooral bekend van eik, maar 
ook van berk. Een tweede Rode Lijst-soort die in het parkbos gevonden is, is de Witte 
populierzwam (Oxyporus populinus). Zoals de naam al aangeeft, groeit deze vooral op 
populier, maar soms ook op esdoorn. Zo ook in het parkbos van villa Bakhuis waar de soort 
groeit op hout van Noorse esdoorn. Van de Witte populierzwam is niet met zekerheid 
bekend of het mogelijk een wondparasiet is. De soort is te vinden op stammen, stronken en 
levende bomen. In het parkbos groeit de soort aan de voet van een levende Noorse 
esdoorn, weinig opvallend met mos en algen erop. 
 
De Kogelhoutskoolzwam (Daldinia concentrica) is een kwetsbare soort, die bekend is als 
saptrotroof levend op Es, berk, els, eik en Beuk in loofbossen en parken op voedselrijke 
bodem. In De Nijensteen is de Kogelhoutskoolzwam in het parkbos gevonden en op oude 
boomstammen van knotwilg of populieren net buiten De Nijensteen. De Paarssteel-
schijnridderzwam (Lepista saeva) is een grote stevige paddestoel die gevonden is tussen 
het gras, ten noorden van de schuren van villa Bakhuis. Ook drie soorten Vezelkoppen 
(Inocybe) behoren tot de categorie ´Kwetsbaar´. De Aarddrager (Inocybe splendens) groeit 
in de tuin, de Amandelvezelkop (Inocybe hirtella var. bispora) in het parkbos en de 
Sterspoorvezelkop (Inocybe asterospora) in tuin en parkbos. 
 
Drie soorten behoren tot de categorie ´Bedreigd´, namelijk de Anemonebekerzwam, de 
Grote aderbekerzwam (beide besproken onder ´Parkbos´) en de Eikeweerschijnzwam. Dit is 
de derde Rode Lijst-soort die aan bomen gebonden is. De Eikeweerschijnzwam groeit op de 
dikste boom van de tuin van villa Bakhuis, namelijk de Amerikaanse eik bij de vijver: een 
bijzondere paddestoel op een bijzondere boom. De soort leeft als zwakteparasiet aan de 
voet van oude eiken. Het is een vrij grote, dikke paddestoel, karakteristiek voor 
landgoederen in het rivierengebied. 
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4.1.4 Betekenis 
Ondanks het feit dat het najaar van 2005 voor paddestoelen door het droge weer ongunstig 
was, zijn in totaal 127 soorten paddestoelen vastgesteld. Het aantal mycorrhizavormers is 
met 26 soorten niet erg groot. Goed vertegenwoordigd zijn de saprotrofe paddestoelen op 
hout. Maar liefs 4 soorten zijn te kwalificeren als ´Zeldzaam´, nog eens 9 andere soorten als 
´Vrij zeldzaam´. Opmerkelijk is het grote aantal soorten van de Rode Lijst, waarvan twee uit 
de categorie ´Gevoelig´ en acht uit de categorie ´Kwetsbaar´. De Grote aderbekerzwam, 
Anemonebekerzwam (in het parkbos) en de Eikeweerschijnzwam (in de tuin) behoren tot de 
groep ´Bedreigd´. Dat al in een mager paddestoelenjaar zoveel Rode Lijst-soorten 
gevonden worden geeft aan dat de mycologische betekenis van tuin en parkbos van villa 
Bakhuis groot is. De ervaring leert dat veel landgoederen in het rivierengebied rijk zijn aan 
paddestoelen en dat blijkt ook op te gaan voor De Nijensteen met tuin en parkbos van villa 
Bakhuis. De verwachting is verder dat als de inventarisatie in de toekomst wordt voortgezet, 
nog veel meer soorten worden gevonden. 
 
Verder onderzoek 

Om echt te kunnen weten wat De Nijensteen, tuin en parkbos van villa Bakhuis aan 
paddestoelen herbergt, is een onderzoek nodig gedurende meerdere jaren (en warme/natte 
herfst). Het is gewenst de komende jaren de paddestoelen te blijven onderzoeken. In het 
bijzonder is dit ook van belang voor de als waterberging en verbindingszone ingerichte 
terreindelen. Ook van de nieuwe bosaanleg wordt veel verwacht. In Zuidelijk Flevoland 
blijken de nieuw aangelegde bossen op klei al binnen enkele decennia een bijzonder rijke 
paddestoelenflora te herbergen. 
 
 

4.2 Hogere planten van De Nijensteen 
Marga Dekker, Gert Prins & Peter van Beers 

 

4.2.1 Methode van onderzoek 
Ook de hogere planten zijn geïnventariseerd. Zodoende kan een beschrijving gegeven 
worden van de flora van De Nijensteen. Bij de inventarisatie is een onderscheid gemaakt in 
een aantal herkenbare deelgebieden. 
Dit zijn: 

- het parkbos; 

- tuin villa Bakhuis; 
- droge ecologische verbindingszone (singel),  
- gerstakker;  
- vijver (nieuw gegraven) ten westen van het parkbos; 
- natuur (droge en natte natuurontwikkeling) en waterberging 
- sloten in landbouwgebied tussen De Nijensteen en de Kerkdijk. 

 

 

Vervolgonderzoek in het parkbos voor paddestoelen is interessant 
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Tijdens 17 bezoeken in de periode maart tot en met oktober 2005 zijn hogere planten 
genoteerd. Zie tabel 8 voor het inzicht in de spreiding van de bezoeken over het jaar. Een 
deel van de bezoeken diende ook de inventarisatie van andere soortgroepen, zodat de 
aandacht niet uitsluitend op hogere planten was gericht. Slechts enkele bezoeken waren 
speciaal gewijd aan hogere planten, waaronder één avondexcursie van de 
plantenwerkgroep van de KNNV. De bezoeken duurden korter dan een uur tot enkele uren 
lang. De waarnemingen en determinaties zijn verricht door Marga Dekker, Gerard Plat, 
Margriet Maan en enkele leden van de plantenwerkgroep van de KNNV Epe-Heerde. 
 
 
Tabel 8: Aantal bezoeken per maand (2005) voor de inventarisatie van hogere planten 
 

Maand Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

Aantal 

bezoeken 
1 5 3 1 1 3 2 1 0 

 
 
Per bezoek werd de aandacht gericht op één of enkele deelgebieden. Nooit werden alle 
deelgebieden gelijktijdig onderzocht. Alle deelgebieden zijn wel enkele malen bezocht. In de 
tuin van villa Bakhuis zijn niet alle cultuurplanten geïnventariseerd. De plantenlijst is zeker 
niet volledig. Naar verwachting kunnen bij intensiever onderzoek nog tientallen nieuwe 
soorten gevonden worden. Er zijn geen vegetatie-opnamen gemaakt, zodat hier niet over 
vegetatietypen geschreven kan worden. Alleen voor het parkbos wordt het vegetatietype 
benoemd. Aan de tabel met resultaten zijn enkele waarnemingen van voor en na 2005 
opgenomen met bronvermelding. Deze zijn in de uitwerking betrokken. 
 
In de Standaardlijst van de Nederlandse flora 2003 is de indeling in ecologische groepen 
volgens Arnolds en Van der Maarel opgenomen. De inventarisatieresultaten worden in 
paragraaf 4.2.2. besproken per clustering van ecologische groepen. 

 

4.2.2 Resultaten 
In totaal zijn in De Nijensteen 287 soorten hogere planten gevonden. Zie bijlage 4 voor een 
overzicht van alle hogere planten per deelgebied. 
 
Een deel van de gevonden plantensoorten staat niet op de Standaardlijst van de 
Nederlandse flora 2003 (Tamis et al, 2003). Het betreft vooral allerlei uitheemse bomen en 
struiken uit de tuin en het parkbos van villa Bakhuis. Van de 258 soorten die wel in de 
Standaardlijst staan genoemd, worden nog 56 soorten beschouwd als ingeburgerd of 
uitheems. De overige 202 soorten zijn in Nederland inheems. Echter geschat wordt dat nog 
eens 15 van deze soorten op De Nijensteen door aanplant of inzaaien zijn geïntroduceerd. 
Uiteindelijk blijven er 187 inheemse (wilde) planten over. Van de 287 soorten zijn er dus 100 
door de mens geïntroduceerd.  
 
Van 233 soorten (inheems maar niet evident aangeplant, ingeburgerd of exoot) van de 
Standaardlijst is de verdeling over de ecologische groepen bepaald. Van de andere soorten 
is de ecologische groep niet bekend. De verschillende ecologische groepen zijn geclusterd 
tot een grove indeling die hieronder leidraad is voor de bespreking van enkele 
karakteristieke soorten.  
 
De indeling in ecologische ‘hoofdgroepen’ is als volgt: 

- akkers en ruigten 
- open natte grond 
- voedselrijke waterkanten en open water 
- graslanden 
- zomen en struwelen 
- bossen 

 

4.2.2.1 Akkers en ruigten 
In totaal zijn 68 plantensoorten aangetroffen die kenmerkend zijn voor akkers en ruigten. 
Het grootste aantal soorten is gevonden in de gerstakker, bij de nieuw gegraven vijver of in 
de overige droge (en natte) natuurontwikkeling. 
 
Binnen de hoofdgroep van akkers en ruigten is de groep van planten van akkers op 
voedselrijk, niet kalkhoudende grond met de meeste soorten vertegenwoordigd. De Grote 
ereprijs is vrij algemeen in kleistreken en komt op de Nijensteen opvallend veel voor. Het is 
een plant van omgewoelde vochthoudende tot vrij droge, stikstofrijke, veelal kalkhoudende 
grond. De plant wordt vaak vergezeld door soorten uit de geslachten Wolfsmelk, Dovenetel, 
Melkdistel en door de soorten Klein kruiskruid, Witte krodde en het zeer fraai bloeiende 
Rood guichelheil. Al deze geslachten en soorten komen op de Nijensteen voor. Ook 
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Kroontjeskruid, een wolfsmelksoort, komt opvallend veel voor. Bijzondere vermelding 
verdient het voorkomen van Oot op de Nijensteen, want deze wordt nog maar zelden gezien 
in akkers. 
 
De Kleine leeuwenbek is in het rivierengebied plaatselijk nog vrij algemeen. De soort komt 
voor op zonnige open plaatsen, op voedselrijke, matig droge grond. Als akkerplant is de 
Kleine leeuwenbek achteruit gegaan, maar in spoorwegbermen juist toegenomen. Planten 
waarmee Kleine leeuwenbek vaak mee samen groeit zijn bijvoorbeeld Kleine wolfsmelk, 
Rood guichelheil en soorten van het geslacht Kickxia, zoals de Spiesleeuwenbek. Deze drie 
soorten komen ook allemaal voor op en rond de Nijensteen en zijn kenmerkend voor akkers 
op kalkrijke grond. De Kleine wolfsmelk staat op de Rode Lijst vermeld als ‘bedreigd’, de 
Spiesleeuwenbek als ‘kwetsbaar’. De Kleine wolfsmelk is in 2005 aangetroffen in de 
gerstakker ten zuiden van de boerderij de Nijensteen; de Spiesleeuwenbek groeide in een 
akker aan de noordkant net buiten de Nijensteen. Beide soorten zijn vrij zeldzaam in 
Nederland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kruidenmengsels Biodivers 
Op verschillende plaatsen zijn door het Waterschap Veluwe bij de inrichting van het 
gebied twee verschillende kruidenmengsels van Biodivers gezaaid. Dit betreft de 
zones voor agrarisch natuurbeheer c.q. waterberging langs de Groote Wetering en de 
Terwoldsche Wetering, de moeraszone langs de Groote Wetering en de 
onderhoudspaden in het gebied. De terreindelen waar de kruidenmengsels zijn 
toegepast komen in grote lijnen ook overeen met de terreindelen waar de planten van 
open natte grond verwacht mogen worden. 
Wat blijkt echter uit de inventarisaties van 2005? Nagenoeg geen enkele van de 
soorten uit het kruidenmengsel is teruggevonden! Een deel van de soorten hoort van 
nature bovendien helemaal niet thuis in het gebied de Nijensteen. Soorten die wel zijn 
aangetroffen kwamen volgens onze inschatting al in het gebied voor. De 
kruidenmengsels hebben de volgende samenstelling: 
 
103 Margrietmengsel (II) voor zavelige kalkrijke grond. 
>40% kruiden: Beemdkroon, Bitterkruid, Cichorei, Gele morgenster, Geoorde zuring, 
Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad 
walstro, Glanshaver, Goudhaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Grote ratelaar, 
Hopklaver, Karwijvarkenskervel, Kleine klaver, Kleine leeuwentand, Knolboterbloem, 
Knoopkruid, Kraailook, Margriet, Muskuskaasjeskruid, Oosterse morgenster, 
Pastinaak, Rode klaver, Rood zwenkgras, Ruige weegbree, Scherpe boterbloem, 
Smalle weegbree, Veldlathyrus, Viltig kruiskruid, Vogelwikke, Wilde peen, Zachte 
dravik. 

 

Akker met gerst en kruidenmengsels zijn floristisch interessant en belangrijk voor insecten. 
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106 Dotter-koekoeksbloemmengsel voor zeer vochtige veengrond en oevers. 
Blauwe zegge, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Echte valeriaan, Egelboterbloem, 
Geelgroene zegge, Gele lis, Gevleugeld hertshooi, Grote boterbloem, Grote 
kattestaart, Grote pimpernel, Grote ratelaar, Grote wederik, Heelblaadjes, Hoge 
cyperzegge, Kale jonker, Melkeppe, Moeraskartelblad, Moerasklaver, Moerasspirea, 
Padderus, Poelruit, Rietorchis, Scherpe zegge, Wateraardbei, Waterdrieblad, 
Watermunt, Wilde bertram. 

 
Behalve het Akkerviooltje en het Driekleurig viooltje zijn ook allerlei bastaarden van deze 
soorten gezien. De bastaarden kunnen weer terugkruisen met de oudersoorten, waardoor 
alle denkbare tussenvormen kunnen ontstaan. Het Driekleurig viooltje is een tamelijk 
bijzondere soort. Beide viooltjes zijn typische planten van akkers op matig voedselrijke, 
kalkarme grond. 
 
Tot de soorten van droge ruigten behoren onder meer Grote kaardebol en de Grote klit, 
beide soorten komen met name voor in de nabijheid van de IJssel. 

 

4.2.2.2 Open natte grond 
In totaal zijn 34 plantensoorten aangetroffen die kenmerkend zijn voor open natte grond. 
Enkele soorten verdienen het om expliciet genoemd te worden. De Platte rus is in 
Nederland vrij algemeen langs de grote rivieren en plaatselijk in kuststreken op klei, op 
andere plaatsen komt de Platte rus sporadisch voor. Van nature is het een plant van 
uiterwaarden. De soort is gevonden langs de Groote Wetering. Watergras is in Nederland 
vrij algemeen in het Hollands-Utrechts polderland en plaatselijk in het IJsselmeergebied. 
Elders is de plant zeldzaam, maar lijkt zich uit te breiden. Het is een oeverplant van zoete en 
meestal zeer voedselrijke sloten en waterlopen. Het voorkomen van deze plant wijst op 
fosfaat- en stikstofrijk, ammoniakhoudend water. De soort is gevonden langs de Groote 
Wetering. Vier andere minder algemene soorten die vermeld mogen worden zijn Akkermunt, 
Heelblaadjes, Basterdklaver en Kleverige ogentroost. 

 
Kleverige ogentroost 
De Kleverige ogentroost is voor het eerst in 1933 in Nederland verschenen op drie ver 
uiteen gelegen plaatsen. Zijn komst wordt aan de invoer met graszaad toegeschreven, 
maar spontane areaalvergroting speelt zeker ook een rol. Op De Nijensteen is één 
exemplaar gevonden in het met graszaad ingezaaide deel van de waterberging. De 
plant is vrijwel zeker met graszaad meegekomen. De Kleverige ogentroost is een 
halfparasiet van pioniervegetaties, met een ijle grasmat op kalkhoudende, vochtige, 
zandige humusarme grond. Naarmate de vegetatie zich sluit, verdwijnt de Kleverige 
ogentroost weer. Kleverige ogentroost is een aardige verschijning met citroengele 
bloemen. Het plantje van De Nijensteen heeft volop gebloeid. 

 

4.2.2.3 Voedselrijke waterkanten en open water 
In totaal zijn 49 plantensoorten aangetroffen die kenmerkend zijn 
voor voedselrijk water en voedselrijke waterkanten. De 
fonteinkruiden van voedselrijke wateren zijn met vier soorten goed 
vertegenwoordigd in het gebied: Drijvend fonteinkruid, 
Schedefonteinkruid, Doorgroeid fonteinkruid en Tenger fonteinkruid. 
Dit zijn echte waterplanten, net als Grof hoornblad, Smalle 
waterpest, Waterviolier (kwelindicator; in een sloot langs de 
Kerkdijk), Kikkerbeet, Klein kroos, Puntkroos, Gele plomp, Fijne 
waterranonkel en Veelwortelig kroos.  
 
In de voedselrijke waterkant groeien nog eens tientallen andere 
soorten. Riet heeft zich massaal gevestigd langs de Terwoldsche 
Wetering. De komende jaren ontwikkelt zich hier lokaal misschien 
een brede Rietkraag. Andere regelmatig voorkomende oever- en 
moerasplanten zijn bijvoorbeeld Liesgras, Gele lis, Waterzuring en 
Moerasvergeet-mij-nietje. De Zwanenbloem heeft zich nieuw 
gevestigd op afgegraven taluds. Het is een in het kader van de 
Flora- en faunawet beschermde plantensoort. De Holpijp is -net als 
de Waterviolier- een kwelindicator. Dat Geoord helmkruid hier 
voorkomt heeft te maken met de ligging nabij de IJssel. De soort 
bereikt in Nederland zijn noordwestgrens. Het is vrij algemeen in 
Zuid-Limburg en zeldzaam in de rivierdalen. Het is een plant van 
zonnige waterkanten met een voedselrijke, humeuze, zandige tot 

kleiige bodem. 
 

 

Sloot- milieus zijn in dit kwelgebied erg waardevol 



44 Het Achterste Broek ontsloten 

Tot de soorten van aanspoelselranden behoort de Zwarte populier. De Zwarte populier 
groeit op vochtige, voedselrijke zand- en kleigrond, die ’s winters ondiep wordt overstroomd 
maar waar geen water stagneert. In de rivierdalen hoort de Zwarte populier thuis in de 
hoogste delen van het Schietwilgenbos en in het daarbij aansluitende Essenbos. Het is een 
kensoort van de ooibossen. De Zwarte populier is als jong boompje van circa tien centimeter 
hoogte gevonden aan de oever van het gegraven poeltje dat het dichtst bij villa Bakhuis ligt. 
Het voorkomen van deze soort is onmiskenbaar toe te schrijven aan de ligging nabij de 
IJssel, waar de Zwarte populier meer voorkomt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2.2.4 Graslanden 
In totaal zijn 31 plantensoorten aangetroffen die kenmerkend zijn voor graslanden. Tot de 
soorten van bemeste graslanden op matig vochtige grond behoort het Groot streepzaad. 
Mogelijk is de soort afkomstig uit de zaadmengsels. Het is tevens de minst algemene soort 
van deze categorie. Het is een tweejarige stroomdalplant die groeit in de ecologische 
verbindingszone. Ook enkele andere soorten zijn mogelijk afkomstig uit de 
kruidenmengsels: Knoopkruid, Gewone margriet, Kleine klaver en Moerasrolklaver. Uit 
oogpunt van natuurwaarden zijn de graslanden floristisch gezien niet bijzonder. 

 

4.2.2.5 Zomen en struwelen 
In totaal zijn 23 plantensoorten aangetroffen die kenmerkend zijn voor zomen en struwelen. 
Gewone bermzegge, Robertskruid, Geel nagelkruid, Gewone vogelmelk, Sleedoorn en 
Kruisbes zijn de minder algemene planten van zomen en struwelen. De Gewone bermzegge 
is in Nederland vrij algemeen in Zuid-Limburg, langs de rivieren en in het Deltagebied. Het is 
een zoom- en bermplant van vochthoudende tot vrij droge, humeuze, voedsel- en basenrijke 
vaak kalkhoudende minerale bodem. Zij groeit vooral op kleiige tot zandige rivierafzettingen 
en andere leemhoudende gronden. Op de Nijensteen is Gewone bermzegge gevonden aan 
de rand van het bos vanaf de oprit naar villa Bakhuis. Kraailook is in een groot deel van 
Nederland algemeen. Het komt voor op vrij voedselrijke, kalkhoudende minerale bodem. 
Het staat op licht beschaduwde plaatsen op vochthoudende grond, anderzijds ook op 
grazige en vaak zeer droge plekken. Op de Nijensteen is Kraailook op diverse plekken 
gevonden in het parkbos. Volgens de Ecologische flora (Weeda et al, 1987) komt Kraailook 

vaak samen voor met Speenkruid, Klimopereprijs, Gewone vogelmelk en Maarts viooltje. 
Alleen deze laatste soort komt op de Nijensteen niet voor. De Gewone vogelmelk is 
beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. De planten groeien in het parkbos. Nog 
één soort is het vermelden meer dan waard. Het is de Akkergeelster. Deze is in 2005 niet 
aangetroffen, maar in 2002 gevonden door de Provincie Gelderland, bij een inventarisatie 
van de tuin van villa Bakhuis. De Akkergeelster staat als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst. 

 

 

Greppelsloten bieden nieuwe kansen voor interessante vegetaties 
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4.2.2.6 Bossen 
In totaal zijn 27 plantensoorten aangetroffen die kenmerkend zijn voor bossen. De meeste 
soorten groeien uiteraard in het parkbos. Dit parkbos ligt op een kleibodem (zavel en lichte 
klei). Bossen op klei komen in Nederland relatief weinig voor. Bossen op klei hebben vaak 
een grote ecologische betekenis, vooral ook voor paddestoelen. Daarom wordt het parkbos 
hier uitgebreid beschreven. In het parkbos worden ook soorten van andere biotopen dan 
bossen aangetroffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bostype (flora en vegetatie) 

Het parkbos van villa Bakhuis kan in vegetatiekundige zin worden beoordeeld als behorend 
tot de associatie van het Essen-Iepenbos (Fraxino-Ulmetum) (zie tabel 9). Hoewel het bos 
oorspronkelijk is aangeplant, heeft het in grote lijnen een tamelijk natuurlijke en 
karakteristieke bossamenstelling, vooral in de kruid- en struiklaag. Dit blijkt uit de aanwezige 
soorten hogere planten (flora) en de vegetatie die deze planten vormen.  

 
 
Tabel 9: Typering van de vegetatie in het parkbos van villa Bakhuis 
 

Klasse Orde Verbond Associatie 

43 

Querco-Fagetea 

(Klasse der eiken- en 

beukenbossen  op 

voedselrijke grond) 

43A 

Fagetalia sylvaticae 

(Orde der eiken- en 

beukenbossen op 

voedselrijke grond) 

43Aa 

Alno-Padion(Verbond 

van Els en Vogelkers) 

43Aa2 

Fraxino-Ulmetum 

(Essen-Iepenbos) 

 
 
Het parkbos van villa Bakhuis ligt volgens de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (Stiboka, 
1983) op een kalkhoudende poldervaaggrond in zware zavel en lichte klei (Rn95A). Ter 
plaatse is de grondwatertrap VI. Dat wil zeggen dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand 
40-80 cm beneden het maaiveld is en de gemiddeld laagste grondwaterstand >120 cm 
beneden maaiveld. Het grondwater kan in de nazomer zo diep zakken dat de vijvers in het 
bos droog vallen. Dit is een typische standplaats voor het bostype Essen-Iepenbos. 
 
Voor een algemene karakteristiek van het Essen-Iepenbos wordt verwezen naar het 
intermezzo op blz. 47. De beschrijving hieronder wordt specifiek toegespitst op tuin en 
parkbos van villa Bakhuis. 
 
Boomlaag 

De boomlaag bestaat uit een groot aantal boomsoorten. Van de inheemse boomsoorten zijn 
het vooral de Beuk, Zomereik, Es en Gewone esdoorn die in belangrijke mate het 
kronendak vormen. De Beuk en Zomereik zijn wat minder typerend voor het natuurlijke 

Het parkbos is erg soortenrijk en heeft een belangrijke ecologische betekenis 
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bostype Essen-Iepenbos. Het is moeilijk aan te geven in welke mate boomsoorten van 
nature zich gevestigd hebben of juist zijn aangeplant. Van de uitheemse boomsoorten die 
destijds in het parkbos zijn aangeplant, dienen vooral Amerikaanse eik, lindes, Witte 
paardekastanje, Bruine beuk en Noorse esdoorn genoemd te worden als boomsoorten die 
een belangrijk aandeel hebben in de bossamenstelling. Daarnaast zijn er vele uitheemse 
boomsoorten die met een enkel exemplaar vertegenwoordigd zijn. 
 
In de bosranden en langs de vijver in het parkbos treffen we een ‘tweede boomlaag’ aan van 
nog andere soorten als de Zwarte els, Zoete kers en Ruwe berk. Dit zijn lichtminnende 
soorten die normaal via successie weggeconcurreerd worden door Beuk en esdoorns, maar 
zich in de bosrand staande houden. Ook een soort als Haagbeuk groeit in de tweede 
boomlaag. De Beuk, Zomereik en Haagbeuk zijn wat minder typerend voor het natuurlijke 
bostype Essen-Iepenbos. Het zijn wel soorten die goed gedijen op een wat drogere en meer 
zandige kleibodem. 

 
 

 
 
 
Struiklaag 

Spaanse aak, Hazelaar, Eenstijlige meidoorn, Es, Klimop, Gewone vogelkers, Aalbes, 
Kruisbes, Gewone vlier, Wilde lijsterbes, Ruwe iep, Gladde iep en Gelderse roos zijn 
struiksoorten die alle in het parkbos voorkomen. Mogelijk is ook een jong exemplaar van de 
Rode kornoelje gezien. De Gele kornoelje komt ook met enkele struiken voor, maar deze 
soort is zeker aangeplant. Alle overige soorten zouden zich zeer goed van nature gevestigd 
kunnen hebben. 
 
Verschillende boomsoorten verjongen zich spontaan en weten door te groeien tot in de 
kruid- en/of struiklaag. Het betreft onder meer Gewone esdoorn (talrijk), Noorse esdoorn 
(talrijk), Ruwe berk, Haagbeuk (tot 50 cm), Beuk (2 m), Es (talrijk), Wilde lijsterbes, Zoete 
kers en Zomereik. Dit geeft aan dat bij omwaaien of vellen van bomen zich spontaan een 
nieuwe boomlaag vormen kan vanuit de kruid- en struiklaag. Door gericht beheer kan 
gestuurd worden in de bossamenstelling. 

 
Kruidlaag 

De kruidlaag van het bos bij villa Bakhuis wordt vooral gedomineerd door soorten als 
Speenkruid (vroeg in het voorjaar), Reuzenzwenkgras, Zevenblad, Fluitenkruid, Brandnetel 
en Dauwbraam. Vóór in het bos groeien Bosanemonen. Vermoed wordt dat deze soort is 
aangeplant. In de tuin groeit het Bleeksporig bosviooltje dat hier vermoedelijk wel van nature 
is gekomen. De soort is vrij algemeen onder meer in het Pleistocene deel van Nederland. 
Er zijn een paar vindplaatsen in het rivierengebied. In loofbossen op goede grond komt deze 
plant veelvuldig voor en in bosgebieden op arme zandgrond, zoals de Veluwe, markeert het 
Bleeksporig bosviooltje plekken met een wat rijkere bodem. Bij villa Bakhuis groeit het 
viooltje in het gazon bij de dikke Amerikaanse eik. Het Schaduwgras is ook een 
kenmerkende plant, in Nederland vrij algemeen in het midden en zuidoosten van het land. 
Het is een halfschaduwplant die ondiep wortelt in losse, vrij droge tot vochthoudende, maar 
niet te natte, matig voedselrijke, niet te sterk zure bosgrond. Het is kenmerkend voor de 
schralere en lichtere plekken in loofbossen op relatief voedselrijke bodem, waar een goede 
strooiselvertering plaats vindt. Het is een echte bosplant. 

 
Moslaag 

Het parkbos van villa Bakhuis is arm aan op de grond groeiende (‘terrestrische’) mossen. 
De volgende soorten zijn gevonden: Gewoon knopjesmos (Aulacomnium androgynum), 
Plooibladmos (Eurhynchium striatum), Klei-vedermos (Fissidens taxifolius), Gewoon 

  

Cultuurhistorische tuin en parkbos zijn erg waardevol in Heerde 
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sterrenmos (Mnium hornum), Rondbladig boogsterrenmos (Plagiomnium affine), Gerimpeld 
boogsterrenmos (Plagiomnium undulatum). Zoals de naam al verraadt, is het Klei-vedermos 
kenmerkend voor bossen op klei. Er is geen onderzoek gedaan naar het voorkomen van 
mossen op bomen. Bekend is dat op boomvoeten in bossen op kleigrond bijzondere 
mossen kunnen groeien, vooral in Essenhakhout. Het op naam brengen van mossen is 
echter specialistisch werk. 

 
Algemene karakteristiek Essen-Iepenbos 
Het Essen-Iepenbos is een hoog opgaand bostype met een goed ontwikkelde boom-, 
struik- en kruidlaag. In Nederland komt het voor langs rivieren en beken op zavelige tot 
kleiige gronden die incidenteel tot regelmatig geïnundeerd worden dan wel op 
anderewijze worden verrijkt. In natuurlijke situaties in het buitenland kunnen de bossen 
periodiek onder water staan. We spreken dan van een ‘hardhoutooibos’. In Nederland 
is de associatie vooral binnendijks aan te treffen op kleigronden en overslaggronden, 
soms op meer zandig substraat. De vochtvoorziening is goed, kenmerkend kunnen ook 
relatief sterke schommelingen in de grondwaterstand zijn. De jonge bodem is vaak 
kalkrijk, het gehalte aan organische stof bedraagt 5-10%; door de hoge biologische 
activiteit wordt het organische materiaal snel doorgemengd. Er vindt een snelle 
omzetting van het strooisel plaats (mull-humus). De snelle strooiselvertering en de 
voedselrijkdom van de bodem weerspiegelen zich in de vegetatie, die een nogal 
weelderige indruk maakt. 
 
In natuurlijke situaties wordt de boomlaag vooral gevormd door Gladde iep (Ulmus 
minor), Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) en verschillende andere 
boomsoorten, waaronder Zomereik (Quercus robur). De samenstelling is in natuurlijke 
situaties afhankelijk van bodem, hoogteligging en overstromingsduur. De Gladde iep 
verdraagt bijvoorbeeld het beste overstroming, aan de andere kant is deze soort weer 
gevoelig voor de iepziekte. Er is geen ander bostype dat zo rijk kan zijn aan 
verschillende soorten bomen en struiken. Voor het bostype kenmerkende soorten in de 
kruid- en struiklaag (die ook in het parkbos van villa Bakhuis voorkomen) zijn onder 
meer Gewone vogelkers (Prunus padus), Reuzenzwenkgras (Festuca gigantea) en 
Dagkoekoeksbloem (Silene dioica) voor het Alno-Padion en Fluitenkruid (Anthriscus 
sylvestris), Look-zonder-look (Alliaria petiolata) voor de associatie Fraxino-Ulmetum. 
Op veel landgoederen is een stinsemilieu ontstaan met tal van verwilderde 
bolgewassen op een relatief voedselrijke en vaak verstoorde bodem, niet zelden met 
puinresten. Onder meer Paardekastanje (Aesculus hippocastanum) en Sneeuwklokje 
(Galanthus nivalis) (stinseplant) zijn in zo’n situatie kensoorten van dit bostype. Ten 
opzichte van vele andere (in Nederland zeldzame bostypen) kenmerkt het Essen-
Iepenbos zich verder vooral door het ontbreken van specifieke ´eigen´ soorten planten 
(soorten die niet in andere bostypen voorkomen). 
 
Potentieel komt dit bostype ruim verbreid voor, zoals langs de grote rivieren. Actueel is 
de vruchtbare grond waarop het Essen-Iepenbos zou kunnen groeien op hoger 
gelegen plaatsen vaak in gebruik voor akkerbouw, op lager gelegen gronden als 
weiland of soms populierenbos. Landelijk bekende voorbeelden van deze bostypen 
langs de IJssel zijn te vinden bij Windesheim (Zwolle), Fortmond (Olst) en Gelderse 
Toren (Dieren). In dit rijtje mag ook het parkbos van villa Bakhuis genoemd worden. 

 

4.2.3 Analyse 
Ecologische groepen 

De 233 soorten (inheems maar niet evident aangeplant, ingeburgerd of exoot) zijn op basis 
van de indeling van Arnolds en Van der Maarel gerubriceerd. Het resultaat staat in tabel 10. 
In één oogopslag wordt duidelijk welke ecologische groepen met meer dan tien soorten 
vertegenwoordigd zijn. Dit zijn de plantensoorten van: 

- akkers op voedselrijke, niet kalkhoudende grond (1a) 
- ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humueze, droge grond (1e) 
- voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand of anderszins sterk fluctuerende 

milieu-omstandigheden (2a) 
- zoet tot matig brakke, voedselrijke wateren (4a) 
- voedselrijke waterkanten en moerassen (4c) 
- bemeste graslanden op matig vochtige grond (5a) 
- zomen op voedselrijke (vooral stikstof), niet kalkrijke, humeuze, matig vochtige grond 

(8b) 
- bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke matig vochtige tot droge grond 

(9b) 
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Tabel 10: Aantal soorten hogere planten per ecologische groep 
(volgens Arnolds; alleen inheemse maar niet evident aangeplante soorten, 
ingeburgerde soorten en exoten) 

 

Hoofdgroep Nummer Naam ecologische groep Aantal 

soorten 

Akkers en ruigten 

(n=68) 

1a Akkers op voedselrijke, niet kalkhoudende grond 25 

 1b Akkers op kalkrijke grond 3 

 1c Akkers op matig voedselrijke, kalkarme grond 7 

 1d Regelmatig betreden plaatsen op droge, voedselrijke 

grond 

8 

 1e Ruigten op weinig betreden, voedselrijke, niet humeuze 

of kalkrijke, droge grond 

15 

 1f Ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, 

droge grond 

3 

 1g Ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, 

matig droge grond 

7 

Open natte grond 

(n=34) 

2a Voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand of 

anderszins sterk fluctuerende milieu-omstandigheden 

24 

 2b Open, voedselrijke (speciaal stikstof), natte grond 7 

 2c Open, matig voedselrijke tot voedselarme, vochtige 

grond 

3 

Voedselrijke 

waterkanten (n=49) 

4a Zoet tot matig brakke, voedselrijke wateren 13 

 4c Voedselrijke waterkanten en moerassen 29 

 4d Aanspoelselgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende 

wilgenstruwelen 

7 

Graslanden (n=31) 5a Bemeste graslanden op matig vochtige grond 24 

 5b Matig bemeste graslanden op natte grond 4 

 6b Graslanden op droge, matige voedselrijke tot 

voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende zwak zure tot 

zwak basische grond 

3 

 7b Matig voedselarme, kalkrijke, basische moerassen 1 

Zomen en struwelen 

(n=23) 

8a Kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig 

voedselrijke tot voedselrijke grond 

1 

 8b Zomen op voedselrijke (vooral stikstof), niet kalkrijke, 

humeuze, matig vochtige grond 

15 

 8d Struwelen op matig vochtige tot droge, voedselrijke 

grond 

7 

Bossen (n=27) 9a Bossen op voedselrijke, vochtige tot natte grond en van 

brongebieden 

6 

 9b Bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, 

matig vochtige tot droge grond 

14 

 9c Bossen op jonge, voedselrijke, matig vochtige grond 2 

 9d Bossen op gerijpte, kalkrijke, droge grond 2 

 9e Bossen en bosranden op tamelijk tot zeer voedselarme, 

kalkarme, droge grond 

3 

TOTAAL   233 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hogere planten per ecologische hoofdgroep

akkers en ruigten 

(n=68)
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Deze verdeling komt overeen met het beeld dat we landschappelijk gezien van 
De Nijensteen hebben: een afwisseling van akkers, graslanden, open water/oevers, ruigten 
en bos. Er is daarnaast een groot aantal ecologische groepen op een minder uitgesproken 
wijze vertegenwoordigd. Dit duidt op de grote landschappelijke en bodemkundige 
verscheidenheid van het gebied (open-dicht, hoog-laag, droog-nat, zavel en lichte klei-zware 
klei enz.), die door het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen bovendien verder versterkt 
is. 

 
Rode Lijst 

De Kleine wolfsmelk staat op de Rode Lijst als bedreigde plantensoort. De Kleine wolfsmelk 
is in 2005 aangetroffen in de gerstakker. De Akkergeelster en Spiesleeuwenbek staan op de 
Rode Lijst in de categorie kwetsbaar. De Akkergeelster is in 2002 in de tuin van villa 
Bakhuis gevonden bij een inventarisatie door de Provincie Gelderland. De Spiesleeuwenbek 
groeide pal tegen het depot van het Waterschap Veluwe in een akker, net buiten 
De Nijensteen. De Gele kornoelje is als stinseplant aanwezig in het parkbos. Als wilde plant 
staat ook deze soort op de Rode Lijst (categorie gevoelig). 
 
Flora- en faunawet 

Op grond van de Flora- en faunawet zijn de Zwanebloem, Grote kaardebol en de Gewone 
vogelmelk aangemerkt als beschermde planten. Zwanebloem groeit op enkele plekken aan 
de rand van de waterberging. De Grote kaardebol groeit langs een sloot in het 
landbouwgebied tussen De Nijensteen en de Kerkdijk. De Gewone vogelmelk groeit in het 
parkbos. Daslook is als stinseplant aanwezig in het parkbos. Als wilde plant geniet deze 
soort ook bescherming in het kader van de Flora- en faunawet. 

 

4.2.4 Betekenis 
Op De Nijensteen zijn in totaal 287 soorten hogere planten aangetroffen. Naar verwachting 
komen nog meer soorten voor. De ecologische groepen van akkers en ruigten, open natte 
grond, voedselrijke waterkanten en open water, graslanden, zomen en struwelen en bossen 
zijn allemaal met enkele tientallen soorten vertegenwoordigd, waaronder ook kenmerken 
soorten zoals stroomdalplanten, kwelindicatoren, typische bosplanten e.d. Over het 
algemeen betreft het algemene soorten. De Kleine wolfsmelk, Akkergeelster en 
Spiesleeuwenbek staan op de Rode Lijst. Zwanebloem, Grote kaardebol en Gewone 
vogelmelk zijn beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. 
 
 

4.3 Bomen en struiken 
Gert Prins & Adrie Hottinga  

 
Dit hoofdstuk gaat over de bomen en struiken van het parkbos en de tuin van villa Bakhuis. 
Parkbos en tuin zijn natuurlijk interessant om aspecten als de cultuurhistorie, de tuinaanleg 
en door het voorkomen van bijzondere soorten bomen en struiken. De grote ecologische 
betekenis van parkbos en de tuin komen in andere hoofdstukken ruimschoots aan bod. 
 
Over het ontstaan van tuin en parkbos is weinig bekend. In dit hoofdstuk wordt vooral een 
beschrijving gegeven van het bestand bomen en struiken. Dit wordt gedaan door stil te 
staan bij de tien meest bijzondere soorten bomen en struiken en de tien dikste bomen uit 
tuin en parkbos. Specifiek wordt nog aandacht besteed aan de verscheidenheid aan soorten 
esdoorns en de tuin en parkbos als zogenaamd ‘stinsemilieu’. 
 
Aan dit hoofdstuk ligt een globale inventarisatie van de bomen en struiken ten grondslag. 
Deze is in de nazomer van 2005 met een beperkte inspanning uitgevoerd. Een 
inventarisatie blijkt geen eenvoudige opdracht te zijn. Vele bomen zijn (te) hoog om blad van 
te kunnen plukken. Er is bij de determinatie in de nazomer zelden uitgegaan van 
vruchten/zaden, bloeiwijzen e.d. Daarnaast speelt onbekendheid met de uitheemse 
boomsoorten ons ook parten. Vooral de esdoorns en linden zijn moeilijk te determineren. 
Hierbij zijn mogelijk ook fouten gemaakt en soorten niet op naam gebracht. Toch is een 
overzicht tot stand gekomen van aanwezige soorten bomen en struiken. Deze is niet 
volledig. Parkbos en tuin hebben vrijwel zeker nog enkele dendrologische verrassingen te 
bieden! De aanwezige bomen en struiken staan vermeld in dezelfde tabel waar ook de 
hogere planten in opgenomen zijn (bijlage 4). 
 

4.3.1 Cultuurhistorie tuin 
Uit het kadaster kan worden opgemaakt dat rond 1880 enige percelen grond samen tot 
‘park’ worden bestempeld. Rond dat jaar is ook een kapitale boerderij gebouwd. 
De gevelsteen van de grote schuur naast villa Bakhuis vermeldt als bouwjaar 1878. De 
oorspronkelijke boerderij is er niet meer. Aangenomen mag worden dat park en tuin bij villa 
Bakhuis dus ruim 125 jaar geleden tot stand zijn gebracht. Voor zover bekend is er over de 
cultuurhistorie en de tuinaanleg van parkbos en tuin geen informatie gedocumenteerd.  
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Tuin en park zijn aangelegd door Copijn uit Groenekan bij Utrecht. Dit is dan Hendrik Copijn 
(1842-1923) geweest die tot omstreeks 1890, met zijn vader samenwerkend in de firma 
J. Copijn & Zoon, uitsluitend tuinen in de late Engelse landschapsstijl ontwierp. De grootste 
bloeiperiode beleefde hij na het overlijden van zijn vader (1885) toen hij in de periode tussen 
1885 en 1905 het bedrijf met zijn halfbroer Pieter voortzette onder de naam Gebroeders 
Copijn. Bekende parken van de hand van Copijn zijn onder meer het Hydepark 
(Driebergen), het Rams-Woerthe (Steenwijk), het Wilhelminapark (Utrecht) en het 
Rengerspark (Leeuwarden). Copijn was een groot kenner van bomen en houtige gewassen. 
Hendrik Copijn was een tijdgenoot van andere bekende architecten als Zocher, van 
Lunteren, Springer en Roodbaart. 
 

Stinsemilieu 
In parkbos en tuin komen plantensoorten voor die hier van nature niet voorkomen. Tuin 
en parkbos vormen ook een goede groeiplaats voor ‘stinseplanten’. Het woord 
stinseplant is afgeleid van het Friese woord ‘stins’, dat gebruikt werd om een versterkte 
(stenen) adellijke woning aan te duiden. Stinsemilieus zijn onder meer aanwezig op 
landgoederen in het rivierengebied. Ze kunnen bestaan uit parkachtige tuinen, gazons, 
halfwilde graslanden, loofbos, oprijlanen vaak met vijvers en soms oude ommuurde 
moestuinen. Vaak is een stins op vochtige, voedselrijke van nature kalkhoudende 
bodem gelegen, of is de bodem kalkrijk geworden door het storten van schelpen of 
vermenging met puin. Meestal is het bodemprofiel door bouw- en graafactiviteiten in 
het verleden gestoord. 
 
Stinsemilieus zijn rijk aan in het voorjaar bloeiende bol- en knolgewassen. Tot de 
stinseplanten behoren onder meer soorten die (elders) in Nederland in natuurlijke 
vegetaties groeien. Van een aantal soorten ´stinseplanten´ van villa Bakhuis is met 
zekerheid te stellen dat deze zijn geïntroduceerd. Dit betreft bijvoorbeeld planten als 
Daslook en Gele kornoelje. Daarnaast zijn ook Gewoon sneeuwklokje, Alpenbes, 
Sneeuwbes en Rode kamperfoelie als stinseplant geïntroduceerd. Bosanemoon, 
Aalbes, Kruisbes zijn soms stinseplanten, maar kunnen zich in bos van villa Bakhuis 
ook uit zichzelf gevestigd hebben. 

 
De tuin en parkbos van villa Bakhuis zijn eigenlijk maar heel klein vergeleken met andere 
parken. Toch is hierin een aantal elementen herkenbaar van de (Late) Engelse 
landschapsstijl. De Engelse landschapsstijl is een tuinstijl uit de late achttiende eeuw en het 
begin van de negentiende eeuw. Het glooiende Engelse landschap vormt de inspiratiebron 
voor de romantische, parkachtige landschappen met verrassende doorkijkjes. In tuin en 
parkbos van villa Bakhuis zijn de volgende elementen aanwezig. De paden in het parkbos 
en de vijvers in tuin en parkbos hebben duidelijk een kronkelend verloop. Over de vijver 
liggen twee bruggetjes: één in het gazon en één in het bos. Door de diepe ligging van de 
vijver in het gazon, is sprake van enig reliëf en glooiing vóór de voormalige boerderij. Hier 
liggen ook grasvelden of gazons. Hierin staan bijzondere bomen in groepen geplant, in 
groepjes of als solitair. De bomen verschillen in (uiteindelijke) grootte, vorm en kleur van 
bloeiwijze en blad, geur e.d. Hiervoor zijn niet alleen loofbomen gebruikt maar ook 
verschillende soorten wintergroene naaldbomen. Op deze wijze behoudt het park ook in de 
winter aantrekkelijkheid.  Een deel van de bomen hangt boven de vijvers. De boomgroepen 
en vijvers leveren doorkijkjes (zichtlijnen) op. 
 

4.3.2 Bijzondere bomen 
Bij de aanleg van parkbos en tuin van de Villa Bakhuis is 
bijzondere aandacht besteed aan de keuze van de bomen 
en struiken. In totaal zijn in bos en tuin minimaal 67 
soorten houtige gewassen aangetroffen. Dat is zeer veel! 
De meeste staan er al vanaf de aanleg van tuin en 
parkbos, een onbekend aantal soorten heeft zich mogelijk 
nadien spontaan gevestigd. 
 
Tien bijzondere soorten bomen en struiken worden 
hieronder nader belicht. De selectie van deze tien soorten 
is natuurlijk subjectief, maar een ieder zal beamen dat het 
zonder uitzondering bijzondere bomen zijn. 
 

 

Bijzondere bomen; oudste Taxus in Heerde (rechts) 
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Tabel 11: De top tien van meest bijzondere bomen van parkbos en tuin van villa 
 Bakhuis. 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Locatie dbh in cm 

Cappadocische esdoorn Acer cappadocicum tuin 58 

Gele kornoelje Cornus mas bos struik 

Italiaanse els Alnus cordata tuin 48 

Kastanjeblad-eik Quercus castaneifolia tuin 65 

Moerascipres Taxodium distichum tuin 95, 59 

Taxus Taxus baccata tuin struik 

Treurbeuk Fagus sylvatica cv pendula tuin 83 

Vederesdoorn Acer negundo bos 38,36,34,20 

Vleugelnoot Pterocarya fraxinifolia tuin 10 stammen 

Zwarte noot Juglans nigra bos 66 

 
 

Cappadocische esdoorn. De Cappadocische esdoorn (Acer cappadocicum) komt uit 
het oosten van Klein-Azië, eens Cappadocië genaamd. Komt ook voor in de Kaukasus, 
de Elbruz en de Himalaya tot in China. Het is een van de weinige esdoorns die 
wortelopslag vormt rond de stam. In de tuin van villa Bakhuis staat een Cappadocische 
esdoorn langs de dijk. 
 
Gele kornoelje. De Gele kornoelje (Cornus mas) is een hoge struik, soms een kleine 
boom, die vóór het ontluiken van de bladeren in het vroege voorjaar en soms al in de 
winter bloeit. De twijgen blijven ’s winters groen. De gele bloempjes vormen een 
belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor bijen en andere vroeg vliegende insekten. 
Laten deze verstek gaan, dan worden dat jaar weinig of geen vruchten gevormd. 
De hangende steenvrucht is omgekeerd eivormig en kersrood. Gele kornoelje is in 
Nederland alleen inheems in Zuid-Limburg. Vanouds is Gele kornoelje in cultuur om de 
eetbare vruchten, die tot compote verwerkt kunnen worden. De Gele kornoelje groeit in 
de bosrand van het parkbos, naast de toegangsweg naar villa Bakhuis. De hoogste 
struik is hier circa vijf meter. 
 
Italiaanse els. De Italiaanse els (Alnus cordata) is in de meeste opzichten de mooiste 
van het geslacht Elzen (Alnus). De boom wordt het mooist en zeker het best gevormd 
met de meeste en langste katjes, het grootste vruchtkatje (elzeprop), en het meest 
charmante, glanzende loof. Dit blad is hartvormig (‘cordata’). De boom heeft goede 
grond nodig en komt nogal eens voor in parken. De onderkant van het blad heeft 
kleine plukjes rechte, oranje haartjes op afstanden langs de hoofdnerf. De boom staat 
in de tuin aan de rand van de vijver. 
 
Kastanjeblad-eik. De Kastanjebladeik (Quercus castaneifolia) wordt wel beschouwd 
als een van de mooiste en snelstgroeiende bomen. Het blad lijkt op dat van de Tamme 
kastanje (Castanea sativa). Van oorsprong komt de boomsoort uit de Kaukasus. 
De boom zou niet goed bestand zijn tegen vorst. De boom is omstreeks 1858 
ingevoerd in West-Europa. De Kastanjeblad-eik groeit aan de oever van de vijver in de 
tuin van villa Bakhuis. 
 
Moerascipres. De Moerascipres (Taxodium distichum) is een bladverliezende 
moerascipres van de mammoetboomfamilie uit Noord-Amerika. De toevoeging 
‘distichum’ in de Latijnse naam betekent ‘in twee rijen’, wat betrekking heeft op de 
stand van de naalden aan de twijg. In het natuurlijke verspreidingsgebied groeit de 
boomsoort aan getijdenkreken en in overstroomde moerassen langs rivieren zoals de 
Mississippi. In West-Europa plant men de boom al vanaf 1640 aan op landgoederen 
en in stadsparken langs vijvers e.d. De boom heeft echter meer behoefte aan hete 
zomers dan aan natte voeten en in Nederland groeit deze boom niet altijd aan het 
water. Wanneer de boom wel aan het water staat vormt hij ‘kniewortels’ die 
waarschijnlijk dienen om zuurstof naar de wortels te voeren. Het hout is niet sterk, 
maar heeft de bijzondere eigenschap dat het goed bestand is tegen voortdurende 
wisseling van droog en nat. In de tuin van villa Bakhuis staan nog twee 
Moerascipressen naast elkaar. Het zijn beeldbepalende bomen langs de vijver. Een 
derde boom is enkele jaren geleden door een storm afgebroken. Van het hout van 
deze boom is een prachtige grote tafel vervaardigd die nu staat in de keuken van 
De Nijensteen. 
 
Taxus. De Taxus (Taxus baccata) of Venijnboom is een primitieve conifeer. Het is een 
van oorsprong in Nederland inheemse boomsoort. Het is een sterke houtsoort met een 
sterk uitstoelingsvermogen uit wortels en stamvoet. Het ‘baccata’ in de Latijnse naam 
betekent ‘besdragend’. Loof èn zaden zijn zeer giftig. Rond het zaad zit een glanzend 
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rood, niet giftig omhulsel. Geiten en herten kunnen ongestraft van het loof eten, maar 
de meeste andere dieren sterven ervan. In de tuin van villa Bakhuis staat een enorm 
uitgegroeide Taxus die het sterke uitstoelingsvermogen fraai illustreert. Geschat wordt 
dat deze Taxus 125 jaar oud is. 
 
Treurbeuk. De Treurbeuk (Fagus sylvatica cv pendula) is een cultuurvariant van de 
Gewone beuk (Fagus sylvatica). Een Treurbeuk wordt op 1 of 2 meter hoogte geënt en 
zendt omhoogstekende takken uit met hangende twijgen en bereikt zo al snel een 
behoorlijke hoogte. In de tuin van villa Bakhuis staat als een grote blikvanger aan de 
zuidkant van de vijver één grote Treurbeuk. 
 
Vederesdoorn. De Vederesdoorn (Acer negundo) is een boom die van nature 
voorkomt in Noord- en Midden-Amerika. In West-Europa is het een onopvallende maar 
toch veel geplante boom. De boom is tweehuizig. Het hout wordt niet waardevol 
geacht. Aan de zuidkant van het parkbos staat de Vederesdoorn met vier dikke 
stammen aan de rand van de bosvijver. 
 
Vleugelnoot. De Vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia) heeft, zoals de naam aangeeft, 
een es-achtig blad. De soort heet ook wel Kaukasische vleugelnoot. Bekend is dat 
deze boom wortelopslag vormt, die hand over hand toeneemt. Als er niet om de boom 
gemaaid of gegraasd wordt groeit de Vleugelnoot uit tot ‘struikgewas’ of een ‘bosje’. 
Dit is ook in de tuin van villa Bakhuis gebeurd: in een cirkel met een doorsnede van 5 
meter staan tien dikke, min of meer gelijkwaardige stammen. Deze boom behoort tot 
de twintig meest markante bomen van de gemeenten Epe en Heerde (Groei en Bloei, 
2005). 
 
Zwarte noot. De Zwarte noot (Juglans nigra) of ook wel Amerikaanse noot komt van 
oorsprong uit Noord-Amerika, maar is al vanaf 1629 in cultuur in Europa. Het is familie 
van de Walnoot of Okkernoot (Juglans regia). ‘Zwart’ duidt op de kleur van de schors. 
Aan de noordkant van het parkbos staat één grote Zwarte noot met een rechte, lange 
stam en een grote gewelfde kroon. De noot heeft een dikke dop; de groene bolster 
levert, net als de Walnoot, een duurzame verfstof en heeft bij kneuzing een zoete, 
fruitige geur. De Zwarte noot heeft waardevol hout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3 Dikke bomen 
Van vele bomen is in de nazomer van 2005 de diameter op borsthoogte gemeten. Hierdoor 
zijn we in staat een ‘dikke bomen top 10’ te presenteren. Enkele dikke bomen op het 
dijktalud, eigendom van Waterschap Veluwe’, zijn bij de inventarisatie buiten beschouwing 
gelaten. Daardoor dingen deze bomen ook niet mee naar de top 10. Voor parkbos en tuin 
van villa Bakhuis is de top 10 volgens onderstaande tabel op afnemende volgorde van dikte, 
weergegeven (tabel 12). 
 
De dikste boom uit de tuin is de Plataan (Platanus x acerifolia) die vóór villa Bakhuis tegen 
de dijk aan staat. Met een diameter op borsthoogte (dbh) van 168 cm, ofwel een 
stamomtrek van 5,2 meter, is dit veruit de dikste boom. De Plataan is een hybride tussen de 
Amerikaanse (westerse) plataan (Platanus occidentalis) en de Oosterse plataan (Platanus 
orientalis). De boom is omstreeks 1650 in Zuid-Europa ontstaan. Het is een algemene boom 
in parken en langs wegen. De boomsoort groeit sneller dan zijn ouders (heterosis) en is zeer 
stormvast. 

  

Vleugelnoot: zeer bijzondere boomsoort in Heerde 
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Op een goede tweede plaats komt met een doorsnede van 147 cm (dbh) de Amerikaanse 
eik (Quercus rubra) die in de tuin vlak naast de vijver staat. Deze boom heeft zijn beste tijd 
gehad. Op de boom parasiteert een op zich weer zéér bijzondere paddestoel, namelijk de 
Eikeweerschijnzwam (Inonotus dryades). Dit is een Rode Lijst-soort die vooral bekend is 

van oude bomen op landgoederen in het rivierengebied(!). Op de derde plaats staat een 
Paardekastanje (Aesculus hippocastanum), in het bos, met een diameter op borsthoogte 
van 104 cm. De Paardekastanje komt uit Griekenland en de Kaukasus en werd pas na 1600 
in West-Europa aangeplant. De beste groeiplaatsen liggen op rijke gronden in het 
rivierengebied. De boom bloeit met witte bloemen, de bolsters zijn stekelig.  
 
De vierde, vijfde en zesde plaats zijn voor twee Beuken (Fagus sylvatica) en een andere 
Amerikaanse eik. De zevende plaats is voor een Rode paardekastanje (Aesculus x carnea). 

Het ‘carnea’ slaat op de vleeskleurige = donkerroze bloemen. Dit is een kruising tussen de 
gewone Paardekastanje en een roodbloemige Amerikaanse soort A. pavia. Hij is 
waarschijnlijk in Duitsland ontstaan en heeft de eigenschap dat hij zuiver uit zaad terugkomt. 
De Rode paardekastanje heeft in tegenstelling tot de Paardekastanje een gladde bolster 
(geen stekels). De dikste Rode paardekastanje staat in de tuin, naast de villa. Op de achtste 
plaats staat de Moerascipres (Taxodium distichum) die elders al beschreven wordt. Op de 
negende plaats staat weer een Plataan. Op de tiende plaatse ten slotte staat een Bruine 
beuk (Fagus sylvatica cv ‘Atropunicea’ of ‘Purpurea’). Dit is een cultuurvariant met roodbruin 

in plaats van groen blad. In het parkbos en tuin staan meerdere van deze bomen. 
 
 
Tabel 12: De top tien van dikste bomen van parkbos en tuin van villa Bakhuis 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Locatie dbh in cm 

Plataan Platanus x acerifolia tuin 168 

Amerikaanse eik Quercus rubra tuin 147 

Paardekastanje Aesculus hippocastanum bos 104 

Beuk  Fagus sylvatica tuin 100 

Amerikaanse eik Quercus rubra bos 96 

Beuk Fagus sylvatica tuin 96 

Rode paardekastanje Aesculus x carnea tuin 95 

Moerascipres Taxodium distichum tuin 95 

Plataan Platanus acerifolia bos 91 

Bruine beuk Fagus sylvatica cv Atropunicea bos 89 

 
 
 
 
 

 

Deze Amerikaanse eik met een doorsnede van 147 cm is de dikste eik in Heerde 
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4.3.4 Esdoornsoorten 
Bij de aanleg van de tuin en het parkbos van villa Bakhuis heeft men destijds een 
opvallende voorliefde gehad voor esdoorns. De Esdoornfamilie (Aceraceae) omvat 
wereldwijd zo’n 130 soorten bomen. Hiervan kunnen minimaal acht soorten en nog drie 
cultuurvarianten worden teruggevonden in tuin en parkbos. Het gaat om de volgende 
soorten: 
 
 
Tabel 13: De esdoorns van parkbos en tuin van villa Bakhuis 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Locatie Aantal 

Veldesdoorn of Spaanse aak Acer campestre bos struiken 

Cappadocisische esdoorn Acer cappadocicum tuin 2 bomen 

Vederesdoorn Acer negundo bos 1 boom 

Handpalmesdoorn Acer palmatum tuin struik 

Noorse esdoorn Acer platanoides tuin, bos talrijk 

idem cv Acer platanoides ‘Crispum’ tuin enkele 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus tuin, bos talrijk 

idem cv Acer pseudoplatanus cv purpurea tuin, bos enkele 

idem cv Acer pseudoplatanus cv Leopoldii bos 1 boom 

Witte of zilveresdoorn Acer saccharinum bos 2 bomen? 

Suikeresdoorn Acer saccharum bos 2 bomen? 

 
 
De Noorse esdoorn en Gewone of bergesdoorn zijn de meest algemene en verbreide 
esdoornsoorten. De Veldesdoorn of Spaanse aak komt van nature voor in de struiklaag van 
het parkbos. Van de Suikeresdoorn staat in ieder geval in het bos één exemplaar aan de 
noordkant van de vijver, net als één in de tuin. Van de Witte of zilveresdoorn staan in ieder 
geval in het bos twee bomen. De esdoorn A. pseudoplatanus cv Leopoldii is een cultivar met 
bont blad; de esdoorn A. Pseudoplatanus cv purpurea is een cultivar met roodbruin blad.De 
Handpalmesdoorn staat in de tuin en heeft blad dat in de herfst zeer fraaie tinten vertoont. 
 
 

4.4 Slakken 
Marga Dekker 

 
Zijdelings is aandacht besteed aan het voorkomen van slakken op De Nijensteen.  
Op De Nijensteen zijn acht soorten slakken gevonden. De huisjesslakken zijn 
gedetermineerd met hulp van Henkjan Kwant uit Haren. 
 
Er zijn vier soorten huisjesslakken gevonden. De Gewone tuinslak (Cepaea nemoralis) is in 

De Nijensteen en in Nederland de meest algemene huisjesslak. Ook de Heesterslak 
(Arianta arbustorum) is tamelijk gewoon en een liefhebber van ruigere terreintjes. De 
Haarslak (Trichia hispida) en de Grote clausilia (Balea biplicata) worden veel minder 
gevonden. In het parkbos en de tuin van villa Bakhuis is de Grote clausilia vrij veel te vinden 
levend op schors en muren, waar ze algen vanaf schrapen. 
 
De enige op naam gebrachte naaktslak is bekend onder twee verschillende namen: Grote 
aardslak (Limax maximus) en de meer tot verbeelding sprekende naam Tijgerslak. Deze 
slak kan tussen de acht en twintig centimeter lang worden en leeft van schimmels en afval.  
 
Verder zijn in de vijvers in het bos en de tuin opvallend veel huisjes gevonden van drie 
soorten slakken. Dit betreft de Posthorenslak (Planorbarius corneus), de Gewone 
schijfhoren (Planorbis planorbis) en de Spitse moerasslak (Viviparus contectus). In het 
voorjaar viel het op dat de vele Paardebloemen in de singels opgegeten werden door 
onbekende slakken die gele uitwerpselen achterlieten. 
 
 

4.5 Dagvlinders, libellen en overige insecten 
Bertus Hilberink & Adrie Hottinga 

 

4.5.1 Methode van onderzoek 
Vanaf 28 juli 2005 is op De Nijensteen vier keer gericht onderzoek gedaan maar het 
voorkomen van dagvlinders en libellen. Het betreft 28 juli en 4, 16 en 24 augustus 2005 met 
in totaal een tijdsbesteding van ruim negen uur. Vóór 28 juli hebben van deze soortgroepen 
geen gerichte inventarisaties plaats gevonden. Het gebied is, mede door ongunstige 
weersomstandigheden, slechts enkele keren bezocht voor de inventarisatie van dagvlinders 
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en libellen. Libellen en dagvlinders zijn zonneminnende insecten. Regen en een (te) 
krachtige wind bepalen mede de uitkomst van het onderzoek. Wel zijn er losse, aanvullende 
waarnemingen verzameld, zowel in voor- als najaar, ook van andere soorten insecten. Deze 
gegevens zijn in onderstaande uitwerking betrokken. Door de beperkte inventarisatie-
inspanning zijn de resultaten nog verre van volledig. 
 
Niet het gehele gebied is geïnventariseerd. De bij de gerichte inventarisatie afgelegde route 
liep vanaf het koetshuis, langs de akkers met Phacelia richting Terwoldsche Wetering en 

Groote wetering. Vervolgens over het dijkje langs de waterberging naar het zuiden. Vanaf 
hier terug langs de elzensingel en de ecologische verbindingszone tot aan de boomgaard. 
Vervolgens weer terug naar het koetshuis. Tevens is nog de omgeving van de vijvers bij villa 
Bakhuis in het onderzoek meegenomen. Losse waarnemingen zijn verspreid door het 
gebied gedaan. 
 

4.5.2. Dagvlinders 
Van de dagvlinders zijn in totaal veertien soorten waargenomen. Uit tabel 14 blijkt welke 
soorten zijn gezien. Het aantal individuen was niet groot, behalve in de Phacelia. Hier 
werden in september soms vele tientallen vlinders tegelijkertijd gezien. Uit de tabel valt af te 
lezen dat vooral de akkers met Phacelia, de aan de zuidzijde gelegen elzensingel en 
ecologische verbindingszone in trek zijn bij vlinders. Ook aan de randen van het bos zijn 
relatief veel vlinders gezien. 
 
 

Tabel 14: Dagvlinders van De Nijensteen (2005) 

 

Soort Bos 

e.o. 

Tuin Boomgaard Phacelia Water-

berging 

Evz 

Koevinkje (Aphantopus hyperantus) X     X 

Kleine vos (Aglais urticae)   X X X  

Dagpauwoog (Inachus io) X   X   

Argusvlinder (Lasiommata megera)   X   X 

Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)    X   

Bruin zandoogje (Maniola jurtina)      X 

Bont zandoogje (Pararge aegeria) X X     

Groot koolwitje (Pieris brassicae) X   X   

Klein geaderd witje (Pieris napi) X   X  X 

Klein koolwitje (Pieris rapae)    X X X 

Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) X    X  

Icarusblauwtje (Polyommatus icarus)     X  

Atalanta (Vanessa atalanta) X  X X   

Distelvlinder (Vanessa cardui)    X   

 
 

 

Slootrandenbeheer zorgt voor nieuwe biotopen voor insecten 
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Bijzondere of veeleisende vlindersoorten, bijvoorbeeld van de Rode Lijst, zijn niet 
aangetroffen. Het geringe aantal Koevinkjes en Bruine zandoogjes is mede toe te schrijven 
aan de late start van de inventarisaties: beide soorten vliegen al vanaf eind juni tot medio 
augustus. Door de late start kan een soort als het Oranjetipje zelfs helemaal gemist zijn. 
Daarnaast speelt een rol dat de vegetatie van een groot deel van De Nijensteen nog in een 
jonge ontwikkelingsfase verkeert. Ook andere soorten vlinders van de families Vossen 
(Nymphalidae) zoals Dagpauwoog, Distelvlinder en in mindere mate Kleine vos zijn weinig 
gezien. De Atalanta is alleen in het najaar nog gezien, de laatste op 29 oktober! Overigens 
zijn in het jaar 2005 in Nederland relatief weinig vlinders van genoemde familie gezien. Van 
de Kleine vuurvlinder en het Icarusblauwtje zijn maar één enkel exemplaar gezien. 
 
Behalve genoemde dagvlinders is ook nog een soort nachtvlinder gezien, namelijk de 
Gammauil (Autographa gamma), aan de rand van de Phacelia-akker. 

 
De verwachting is dat De Nijensteen zich voor vlinders aantrekkelijk kan ontwikkelen. In het 
hoofdstuk over beheer worden hiertoe aanbevelingen gedaan. Nader onderzoek moet 
uitwijzen of er meer soorten dagvlinders voorkomen op De Nijensteen. 
 

Argusvlinder (Lasiommata megera) 
De Argusvlinder behoort tot de familie van de Zandoogjes (Satyridae). Doorgaans 
wordt hij minder vaak gezien dan bijvoorbeeld  twee andere leden van dezelfde familie, 
het Bruin zandoogje en het Bont zandoogje. De Argusvlinder komt vooral voor in 
graslanden met hier en daar kale zandige plekjes, zoals o.a. op De Nijensteen langs 
de Terwoldsche Wetering. Ze zonnen graag op deze plekken en ook wel op muurtjes 
en stenen. Zowel het mannetje als het vrouwtje heeft aan de voorkant van de 
voorvleugel een oogvlek. De aanwezige oogvlekken op de onderkant van de 
achtervleugel zijn zwart en staan in een oranje vlak. De grondkleur van de bovenkant 
van de vleugels is oranjebruin. Het mannetje is aan de voorkant wat donkerder en hij 
heeft een grote zwarte geurstreep op de bovenkant van de voorvleugels. De 
Argusvlinder vliegt van midden mei tot eind juni en van eind juli tot begin september. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.3. Libellen 
Van de libellen zijn in totaal negen soorten waargenomen: zes soorten echte libellen en drie 
soorten juffers. Van de meeste soorten zijn tijdens het gerichte onderzoek maar enkele 
exemplaren gezien. Uit tabel 15 blijkt welke soorten zijn gezien. Zoals verwacht mag 
worden, zijn de meeste soorten in de directe omgeving van de weteringen en de 
waterberging gezien. De gegevens zijn niet compleet.  
 
Tabel 15: Libellen van De Nijensteen (2005) 
 

Soort Bos 

e.o. 

Tuin Boom-

gaard 

Phacelia Water-

(berging) 

Evz 

Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea) X X     

Bruine glazenmaker (Aeshna grandis)     X  

Grote keizerlibel (Anax imperator)     X  

Lantaarntje (Ischnura elegans)      X 

Houtpantserjuffer (Lestes viridis) X    X  

Platbuik (Libellula depressa)    X X  

Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum)   X X X X 

Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula)      X 

Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum)     X X 

 

  

Erven zijn belangrijk voor dagvlinders 
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De grootste libellensoort van Nederland is de Grote keizerlibel. Hiervan is een vliegend 
exemplaar gezien langs de Terwoldsche wetering. Van de Bruine glazenmaker is op 
13 augustus 2005 bij de waterberging een vrouwtje gezien dat eieren aan het leggen was.  
 
De waargenomen libellen zijn allemaal in Nederland algemeen en wijd verbreid 
voorkomende soorten. Voor libellen is de verwachting dat De Nijensteen in betekenis kan 
toenemen, nu de waterberging en het natuurontwikkelingsgebied zijn ingericht. Intensiever 
onderzoek moet aan het licht brengen welke soorten precies voorkomen. 
 

Houtpantserjuffer (Lestes viridis) 
De Houtpantserjuffer behoort tot de familie van de Pantserjuffers (Lestidae). Hij heeft 
een metaalglanzend groen lichaam zonder blauwe berijping. Het borststuk is aan de 
onderzijde licht uitgestulpt. Het pterostigma (vleugelvlek) is lichtgrijs tot bruingeel van 
kleur. De Houtpantserjuffer komt voor langs stilstaand of zwak stromend water. Het is 
de enige libel die haar eieren in de schors van bomen afzet. Op De Nijensteen werd 
een exemplaar gesignaleerd nabij de houtsingel langs de Terwoldsche Wetering. 
De vliegperiode is vanaf midden juli tot in oktober. De soort komt vrij algemeen voor. 

 
4.5.4. Overige insecten 
Er zijn nog meer insecten gezien, zonder dat daarnaar gericht onderzoek is gedaan. Enkele 
soorten bijen, wespen en hommels worden hieronder genoemd. 
 
Op De Nijensteen zijn Aardhommel, Akkerhommel, Boomhommel en Steenhommel 
waargenomen. Het meest spectaculair waren de vele honderden Steenhommels die zich 
tegoed deden aan de nectar van de Phacelia. De hommels zijn hoofdzakelijk waargenomen 
in de tuin van villa Bakhuis. Dit is ook logisch, aangezien het overige deel van De Nijensteen 
pas ingericht is en nog onvoldoende nestgelegenheid en voedsel biedt voor hommels. 
De Phacelia werd ook bezocht door Honingbijen. Een bijzondere wesp is de Hoornaar. 
 

Aardhommel (Bombus terrestris) 
Goed herkenbaar door de gele band achter de kop en een tweede gele band op de 
tweede rugplaat. Deze erg algemene hommel leeft ondergronds in verlaten 
muizennesten of mollengangen en kunnen wel 1,5 meter onder de grond leven. 
Eind maart kunnen al koninginnen rondvliegen op zoek naar nieuwe nestplaatsen. 
De kolonies bevatten tussen kunnen de 400 en 600 ex in één kolonie. Eén van de 
voorkeur waardplanten is Witte dovenetel en distels. 
 
Akkerhommel (Bombus pascuorum) 
Herkenbaar aan de roodbruine haren op het borststuk en het achterlijf. 
De akkerhommel is de meest algemene hommel van Nederland. De koninginnen 
vliegen pas in mei op zoek naar nieuwe nestplaatsen. Deze hommel heeft het nest 
zowel onder als boven de grond; ook wel in holle bomen en nestkasten. De kolonies 
zijn kleiner dan van de Aardhommel en bevatten rond de 200 ex. Eén van de voorkeur 
waardplanten is Smeerwortel. 
 
Boomhommel (Bombus hypnorum) 
De Boomhommel is een vrij grote soort met een oranje/bruin borststuk net als de 
Akkerhommel, maar een zwart achterlijf met een wit achterstuk. Boomhommels 
verblijven vaak in nestkasten en zijn minder vriendelijk dan de overige hommelsoorten. 
De kolonies lopen uiteen van 100 tot 400 ex. Boomhommels vliegen graag op de 
bloemen van bramen en frambozen. 
 
Steenhommel (Bombus lapudarius) 
De Steenhommel is zijdeachtig-zwart met een rood achterstuk. Vroeg in het voorjaar 
vliegen ze op wilgen en Klein hoefblad. Later in het jaar op Dovennetels, Zenegroen en 
Hondsdraf. Steenhommels nestelen graag in gebouwen, maar ook onder de grond 
zoals Aardhommels. Kolonies bestaan uit circa 100 tot 300 werksters. Op 
De Nijensteen was dit in 2005 de meest opvallende hommelsoort die met vele 
honderden ex. aanwezig was in de Phacelia akker. 
 
Honingbij (Apis melifica) 
Op de Nijensteen worden jaarlijks bijenvolken geplaatst door imkers van de 
verenigingen uit Hattem en Heerde. De bijenvolken worden in het voorjaar geplaatst 
voor de bestuivingsdoeleinden en later in het jaar voor de opbrengst van honing. 
In 2005 waren zowel bijenvolken aanwezig met de Hollandse soort de Nederlandse 
heidebij en de uit Engeland afkomstige Buckfastbij. Deze laatste soort is lichter van 
kleur en kan tijdens goede dracht erg veel nectar verzamelen. 
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Hoornaar (Vespa cabro) 
Hoornaars werden op De Nijensteen waargenomen tijdens de rijping van de peren in 
de boomgaarden. Dit insect is de grootste van de wespenfamilie en heeft rode lange 
spitse vleugels. In Veessen is de Hoornaar bekend als Peerdehurken of als Hurntien. 
Vroeger werd deze wespensoort fel vervolgd, omdat enkele steken een paard konden 
doden. De Hoornaar wordt na jarenlang zeldzame waarnemingen weer regelmatig 
waargenomen; ook in de omgeving van Veessen waar op diverse locaties de laatste 
jaren nesten zijn gevonden van deze bijzondere wespensoort. De exemplaren die wij 
op De Nijensteen op de rijpende peren zagen, zijn mogelijk afkomstig van kolonies in 
de uiterwaarden waar regelmatig nesten worden gevonden in oude wilgen. Hoornaars 
zijn vriendelijke wespen die leven van zoete sap van onder andere Berken en van het 
sap van fruit. 

 
 

 
 

 
 

4.5.5 Betekenis 
Op De Nijensteen liggen nu al voor vlinders, libellen en andere insecten interessante 
gebiedjes, die slechts nog aantrekkelijker kunnen worden, indien deze goed worden 
beheerd. In 2005 zijn al 14 soorten vlinders en negen soorten libellen aangetroffen. Dit zijn 
allemaal algemene soorten. Zoals al vermeld, is in 2005 het aantal vlinder-en 
libelleninventarisaties door meerdere oorzaken te gering geweest om een goed overzicht te 
krijgen. In de komende jaren zouden er meer inventarisaties en beter over het seizoen 
gespreid moeten plaatsvinden. 
 
 

4.6 Vissen 
Peter van Beers 

 
Vissen in de Terwoldsche Wetering 

In augustus 2005 is er visonderzoek uitgevoerd in de Terwoldsche Wetering, in een traject 
ter hoogte van ‘De Nijensteen’. Er bleek een gevarieerde vispopulatie aanwezig te zijn. In 
totaal zijn in bovengenoemd traject twaalf verschillende vissoorten aangetroffen, waaronder 
drie beschermde soorten: Bermpje, Bittervoorn (tevens Rode Lijst) en Kleine modderkruiper. 
De andere aanwezige soorten waren: Baars, Blankvoorn, Brasem, Driedoornige 
stekelbaars, Paling, Riviergrondel, Snoek, Tiendoornige stekelbaars en Zeelt. Bittervoorn 
(zie onderstaand tekstkader) was de talrijkst aangetroffen vissoort in dit traject 
(Natuurbalans-Limes Divergens, 2005). Vooral de aanwezigheid van twee 
stromingsminnende vissoorten (Bermpje en Riviergrondel) is bijzonder. De zwakke stroming 
in de wetering, is in combinatie met een redelijk gevarieerde bodemstructuur blijkbaar 
voldoende voor de aanwezigheid van deze twee vissoorten. Zeelt, Tiendoornige 
stekelbaars, Bittervoorn en Snoek zijn soorten van wateren die rijk zijn aan ondergedoken 
vegetatie. Aangezien het water in de Terwoldsche wetering vrij helder is, kan zich ’s zomers 
een weelderige waterplantenbegroeiing ontwikkelen, waarin de bovengenoemde vier 
vissoorten zich prima thuisvoelen. 

 

Hoornaar op een rottende peer 
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In bovenstrooms van de Nijensteen gelegen delen van de Terwoldsche Wetering zijn bij 
visstandonderzoek in oktober 2005 naast de bovengenoemde vissoorten ook Kolblei, 
Spiegelkarper en Rivierdonderpad in klein aantal aangetroffen (Aquaterra, 2006). Potentieel 
kunnen deze vissen ook in het traject bij de Nijensteen voorkomen. Het voorkomen van de 
Rivierdonderpad in de Terwoldsche Wetering is opmerkelijk. Deze soort is kenmerkend voor 
snelstromende beken en rivieren, maar kan ook in langzaam stromende en zelf stagnante 
wateren worden aangetroffen. Belangrijk is wel dat het water relatief koel is en voldoende 
zuurstof bevat, en dat er een grote habitatdiversiteit aanwezig is, met voldoende 
schuilplaatsen in de vorm van stenen of dood hout. Vermoedelijk heeft de soort de 
Terwoldsche wetering bereikt vanuit de IJssel, door de inlaat van IJsselwater in het 
weteringensysteem via het Toevoerkanaal. De soort is namelijk in 2005 ook al aangetroffen 
in de Groote Wetering, vlakbij de verbinding met het Toevoerkanaal (Natuurbalans-Limes 
Divergens, 2005) . 
 
 

 
 

Bittervoorn 
De Bittervoorn is een kleine vissoort (gemiddelde lengte: 5-8 cm), die in Nederland 
voorkomt in schone, stilstaande en langzaam stromende wateren, zoals poldersloten, 
vijvers en wielen. Bittervoorns hebben een voorkeur voor heldere wateren met een 
rijke begroeiing aan ondergedoken waterplanten, waar ze zich in kunnen verschuilen. 
Belangrijk is ook een hoge dichtheid aan zoetwatermosselen, die gastheer zijn voor de 
eitjes en larven. 
 
Bittervoorns eten vooral plantaardig materiaal, zoals kiezelwieren, die van planten of 
stenen worden gegraasd. Daarnaast wordt ook dierlijk voedsel gegeten, zoals 
insectenlarven, vlokreeftjes, slakjes en wormen. Voor zijn voortplanting is de 
Bittervoorn afhankelijk van grote zoetwatermosselen, zoals de Gewone zwanemossel 
en de Vijvermossel. De eitjes van de Bittervoorn worden met behulp van een lange 
legbuis in de mantelholte van de mossel gelegd, waarna de eitjes aan de kieuwen van 
de mossel blijven kleven. De larfjes die uit de eitjes komen blijven -totdat ze zelf 
kunnen zwemmen- in de mossel, waardoor ze beschermd worden tegen predatoren. 
Daardoor overleeft een relatief groot deel van de larven het meest kwetsbare stadium. 
Andersom is de Bittervoorn op zijn beurt soms ook weer gastheer voor de larven van 
zoetwatermossels, die een kortdurend parasitair stadium hebben op vissen. 
Bittervoorns leven buiten de paaitijd in scholen, samen met o.a. jonge stekelbaarsjes 
of karperachtigen. Ze overwinteren waarschijnlijk in dieper water, terwijl ze in de 
paaitijd (het voorjaar) ondiepere oeverzones opzoeken. 
 
De Bittervoorn staat op de Rode Lijst (kwetsbaar) en is tevens beschermd. De soort is 
in de afgelopen decennia achteruitgegaan door watervervuiling en te intensief 
onderhoud in de vorm van frequent baggeren en opschonen van waterlopen. Hierdoor 
worden de aantallen zoetwatermossels gedecimeerd, waardoor de Bittervoorn zich niet 
meer kan voortplanten (bron: Nijssen & de Groot, 1987; Crombaghs et al., 2000). 

 

Ondiepe waterpartijen zijn belangrijk als paaiplaats voor vissen 
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4.7 Amfibieën 
Gert Prins 

 
Amfibieën zijn in onvoldoende mate systematisch geïnventariseerd. Enkele amfibieën 
komen echter algemeen voor op De Nijensteen. Dit zijn de Bruine kikker, Pad en Groene 
kikkers van het Groene kikker-complex. Vermoedelijk betreft dit in ieder geval de 
Bastaardkikker die voorheen Middelste groene kikker werd genoemd en mogelijk ook de 
Meerkikker. Bij de vijver in de tuin van villa Bakhuis zijn Kleine watersalamanders gevonden 
onder een stapel dood hout. Verscheidene keren zijn ook in het parkbos Kleine 
watersalamanders gevonden onder dood hout. De verwachtingen zijn hooggespannen ten 
aanzien van de vestiging van Rugstreeppadden in de ondiepe geulen en poelen langs de 
weteringen. In 2005 zijn ze nog niet waargenomen. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Biotoop van Kleine watersalamander, Pad en Groene kikker 

Poelen vormen een onderdeel van de droge ecologische verbindingszone 
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4.8 Vogels 
Adrie Hottinga en Gert Prins 

 

4.8.1 Methode van onderzoek 
Broedvogels en niet-broedvogels 

Het eerste veldbezoek vond plaats begin juni 2004 toen door het Waterschap Veluwe een 
excursie was georganiseerd voor uitleg over de waterberging. Tijdens dit veldbezoek werd 
een snel besluit genomen om in 2005 De Nijensteen te inventariseren. 
 
Van 25 september 2004 tot en met 25 september 2005 zijn meer dan 25 veldbezoeken 
gehouden om de vogels van De Nijensteen en directe omgeving te inventariseren. Tijdens 
het broedseizoen is een broedvogelkartering uitgevoerd en in en buiten het broedseizoen 
zijn alle niet -broedvogels geteld. Buiten deze jaarrondtelling worden op De Nijensteen ook 
ganzen geteld in het kader van de landelijke waterwild- en ganzentellingen. Deze tellingen 
zijn van september tot en met maart en worden gehouden tijdens de tweede zaterdag van 
de maand. Tevens wordt deelgenomen aan de landelijke Kwartelkoningentellingen en is ook 
s’nachts De Nijensteen bezocht. Eenmaal per jaar wordt een roofvogeltelling georganiseerd 
en worden alle roofvogels en ook Blauwe reigers geteld in de gemeenten Epe en Heerde. 
Door al deze activiteiten van de vogelwerkgroep wordt veel informatie over vogels 
verzameld in Epe en Heerde. 
 
De geïnventariseerde oppervlakte bedraagt circa 100 ha, aangezien de bouw- en weilanden 
tussen De Nijensteen en de Kerkdijk ook zijn betrokken bij de inventarisatie. Bij de 
waarnemingen is de directe omgeving ook betrokken, aangezien er velerlei interacties 
tussen vogels plaatsvinden tussen De Nijensteen en de omgeving. Het merendeel van de 
oppervlakte bestaat uit open gebied met verschillende vormen van landgebruik. De helft van 
het geïnventariseerde eigendom is van De Nijensteen en de overige landerijen zijn 
eigendom van meerdere agrariërs en de weteringen zijn eigendom van het Waterschap 
Veluwe. 
 
Methode broedvogelonderzoek 

SOVON heeft een uitgebreide handleiding voor het inventariseren van broedvogels (Van 
Dijk, 2004). Deze handleiding is gevolgd voor zowel het veldwerk, als de interpretatie tijdens 
het bureauwerk. De broedvogelinventarisatie is gebaseerd op het karteren van territoria. 
Er is sprake van een territorium wanneer binnen het onderzoeksgebied voldoende geldige 
waarnemingen zijn gedaan binnen soortspecifieke datumgrenzen. Datumgrenzen zijn de 
data waarbinnen vogelsoorten hun territoria verdedigen en de waarneemkans van 
broedgedrag het hoogst is. Voor iedere vogelsoort die in Nederland broedt, zijn 
datumgrenzen vastgesteld via de gestandaardiseerde systematiek van SOVON.  
 
Bij deze werkwijze behoeft de feitelijke broedplaats of het broedsucces niet bekend te zijn 
voor de vaststelling van een territorium. Het voordeel van het gebruik van een 
gestandaardiseerde systematiek is dat de uitkomsten van de broedvogelinventarisatie 
vergeleken kunnen worden met inventarisaties van vergelijkbare gebieden of van hetzelfde 
gebied met uitkomsten van inventarisaties van verschillende jaren.  
 
De inventarisaties die via de SOVON systematiek uitgevoerd worden, vergen minimaal acht 
veldbezoeken verspreid over het broedseizoen. Het aantal veldbezoeken wijkt dus af van 
deze systematiek en heeft te maken met het feit dat wij meer wilden weten van de functie 
van de waterberging voor (broed-)vogels.  
 

Het inventariseren van broedvogels  
Inventariseren van broedvogels vergt tijdens het broedseizoen een behoorlijke aanslag 
op de nachtrust. Tijdens zonsopgang moet je in het veld zijn, aangezien veel 
vogelsoorten hun territorium in de ochtendschemer afbakenen. Merels zingen al volop 
in het vroege duister en zijn dan nog lastig om in te tekenen; daarna volgen in het 
eerste licht de Roodborsten en tijdens het opkomen van de zon barst het vogelgeweld 
los en moeten vele soorten gedetermineerd worden. Rond 10.00 uur verstommen de 
vogelgeluiden grotendeels en moet de klus geklaard zijn. De klus bestaat uit een 
opnamemethodiek, waarbij alle soorten en aantallen die aanwezig zijn via een 
afkorting op een kaart genoteerd worden. Deze kartering van territoria heeft als doel 
het verzamelen van informatie over de verspreiding, aantallen en soortensamenstelling 
van broedvogels. In termen van “territoria” zijn dit niet per definitie ook succesvolle 
broedgevallen. Immers, hiervoor is het noodzakelijk dat alle nesten van broedvogels 
opgezocht en gevonden worden.
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Alle vogelsoorten die aanwezig zijn, worden op veldkaarten ingetekend via een 
afkorting van de desbetreffende vogelsoort. Ook wordt vaak nog een code toegevoegd 
van bijvoorbeeld een gevonden nest of een overvliegende vogel. Een veldkaart is dus 
een dagopname met een brij van waarnemingen, waarvan de aanwezige soorten later 
tijdens het bureauwerk “overgezet” worden op soortkaarten. Voor het veldwerk is het 
belangrijk dat een goede terreinkennis aanwezig is en dat alle vogelsoorten op geluid 
herkend worden. Het bureauwerk is nog steeds handwerk en bestaat uit op een 
transparant intekenen van alle waarnemingen van één soort. Iedere soort krijgt per 
inventarisatieronde een nummer oplopend van het eerste veldbezoek tot het laatste 
veldbezoek. Dit nummer wordt per soort ingetekend waar de soort op die 
desbetreffende inventarisatieronde is waargenomen. Door het intekenen van deze 
nummers ontstaat een ruimtelijk beeld en kan via criteria van een landelijke 
systematiek bepaald worden of de soort een territorium bezet. 

 
 

 
 
 
Telintensiteit 

De broedvogelinventarisatie is in hoofdzaak uitgevoerd door Adrie Hottinga en Gert Prins, 
leden van de vogelwerkgroep. Enkele malen hebben ook andere leden van de 
vogelwerkgroep deelgenomen aan een veldbezoek: Frans Bosch, Marga Dekker, Hendrik 
Prins, Jan Kuiper, Bertus Hilberink, Matthijs Bootsma, Margriet Maan, Gerard Plat en Gerrit-
Jan van Dijk. Begin februari 2005 zijn vijf data gepland waarop het mogelijk was om 
gezamenlijk mee te inventariseren. Daarnaast bestond ook de mogelijkheid om na afspraak 
met de twee inventarisatoren De Nijensteen te bezoeken, zodat vrijwel ieder weekend een 
veldbezoek op De Nijensteen werd gehouden. 
 
Naast de 25 gerichte veldbezoeken zijn door de overige inventarisatoren van andere 
werkgroepen losse vogelwaarnemingen verricht die extra informatie hebben opgeleverd. 
Meerdere leden van de KNNV zijn actief in diverse werkgroepen en gedragen zich in het 
veld multifunctioneel voor het verzamelen van inventarisatiegegevens. Ook van Theo 
Hoogeveen en Niek Hoornsteeg kregen wij aanvullende informatie van vogelsoorten die 
waargenomen werden op De Nijensteen. Door het grote aantal veldbezoeken is circa 
200 uur tijd besteed aan waarnemingen in het veld. 
 
Vergelijking met andere gegevens 

Voor de twee broedvogelatlassen die onder auspiciën van SOVON in 1979 en 2002 zijn 
verschenen, zijn gegevens verzameld volgens de toenmalig geldende methodieken. De 
methodieken waren voor beide inventarisaties vrij grof, aangezien in korte tijd km-hokken 
geïnventariseerd werden. Voor De Nijensteen is het de eerste keer dat op integrale wijze 
gegevens zijn verzameld van broedvogels en niet-broedvogels. Vergelijking met oude 
gegevens is dus niet mogelijk. 
 
In dit hoofdstuk wordt de samenstelling van de broedvogelbevolking geëvalueerd op basis 
van broedvogelgroepen, die zijn gebaseerd op ecologische interpretaties. Ook wordt in dit 
hoofdstuk aandacht besteed aan de nationale en internationale betekenis van de 
aanwezigheid van vogels op De Nijensteen. 

 

Inventarisatie door KNNV - leden 
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Beleving 
In de eerder gepubliceerde rapporten van de KNNV afdeling Epe en Heerde is 
aandacht besteed aan beleving. Hoe beleef je de tijd die je doorbrengt in een nieuw 
gebied dat niet is opengesteld voor publiek. Het is spannend om vogelsoorten op je 
kaartje te noteren, waarvan je niet wist dat ze op De Nijensteen voorkwamen. 
De Nijensteen is niet opengesteld voor publiek; dit betekent dat je veelal alleen in het 
veld bent en door de stilte en de ruimte omgeven bent. Dit is zeker het geval op 
De Nijensteen, aangezien ‘s morgens vroeg in het weekend weinig verkeer op de 
bandijk is en het gebied niet doorsneden wordt door wegen. Vanaf de bandijk is 
De Nijensteen beleefbaar, vanwege de grote open ruimten. Voordat de activiteiten op 
De Nijensteen een aanvang nemen zijn de inventarisatoren alweer vertrokken, 
aangezien het inventariseren van vogels begint tijdens de vroege ochtendschemer. 
Behalve één persoon die je tegenkomt: Theo Hoogeveen, die ook het spreekwoord 
huldigt: “De morgenstond heeft goud in de mond”.  Vermeldenswaard is dat het bankje 
op de bandijk zeer gewaardeerd wordt door fietsers die genieten van de uiterwaarden 
en het oud geboomte in het parkbos. Een gesprekje met voorbijgangers na een 
inventarisatieronde is boeiend en heeft ook zo zijn beleving. 

 

4.8.2 Resultaten 
In totaal zijn 141 vogelsoorten op De Nijensteen en in de directe omgeving waargenomen, 
waarvan 75 soorten als broedvogel zijn genoteerd. In de bijlage 5 van dit rapport is een 
overzicht opgenomen van alle waargenomen vogels met hun status. 
 

4.8.3 Analyse 
Rode lijst  

Rode lijsten van bedreigde planten en dieren zijn in Nederland ingeburgerd en worden 
gebruikt om een waarde oordeel te geven over de status van soorten. De Rode lijsten 
worden gebruikt als basis voor de ontwikkeling en de uitvoering van het natuurbeleid.  
Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor de samenstelling van Rode lijsten en 
beschouwt het opstellen ervan als een invulling van de Conventie van Bern – het Verdrag 
betreffende het behoud van wilde dieren en planten en hun specifieke natuurlijk leefmilieu in 
Europa. Het is specifiek voor vogels ook een verplichting die voortvloeit uit de Europese 
Vogelrichtlijn. De lijsten geven richting aan het beleid, onder meer bij de selectie van 
“doelsoorten”: soorten die in het natuurbeleid met prioriteit aandacht krijgen vanwege hun 
zeldzaamheid en/of hun afname in (inter)nationaal niveau. De lijsten zijn bovendien een 
goede graadmeter voor de effectiviteit van het natuurbeleid. 
 
Van de 141 waargenomen vogelsoorten op De Nijensteen en directe omgeving staan 
37 soorten op de Rode Lijst, omdat het met de instandhouding van deze soorten niet goed 
gaat. 
 

 

Beleving en genieten zijn belangrijke aspecten voor acceptatie natuur en landschapsbeheer 
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Van deze 37 soorten (van de 78 soorten die op de landelijke Rode Lijst staan), zijn 12 
soorten broedvogel op De Nijensteen en zijn 9 soorten broedvogel in de omgeving. De 
overige 16 soorten zijn niet broedvogels in deze omgeving of zelfs niet in Nederland, maar 
komen op De Nijensteen foerageren of zijn daar tijdens de periode van doortrek 
waargenomen. 
Bijna 50 % van de soorten die op de Rode Lijst staan zijn in 2005 op De Nijensteen 
waargenomen. Dit zegt alleen maar iets over de presentie van vogelsoorten en niet over de 
waarde van De Nijensteen voor deze soorten, aangezien dit in een bredere context 
onderzocht zou moeten worden. 
 
 
Tabel 16: Overzicht vogels van de Rode Lijst 

 

Soort Rode lijst - status De Nijensteen - status 

Grote zilverreiger gevoelig zomergast 

Wintertaling kwetsbaar wintergast 

Pijlstaart bedreigd wintergast 

Zomertaling kwetsbaar broedvogel 

Slobeend kwetsbaar broedvogel 

Brilduiker gevoelig broedvogel omgeving 

Boomvalk kwetsbaar zomergast 

Slechtvalk gevoelig jaarvogel 

Patrijs kwetsbaar broedvogel omgeving 

Bontbekplevier kwetsbaar doortrekker 

Goudplevier verdwenen broedvogel doortrekker 

Bonte strandloper verdwenen broedvogel doortrekker 

Kemphaan ernstig bedreigd doortrekker 

Watersnip bedreigd wintergast 

Grutto gevoelig broedvogel omgeving 

Tureluur gevoelig broedvogel 

Oeverloper gevoelig doortrekker 

Visdief kwetsbaar territoriumhoudend 

Zwarte stern bedreigd doortrekker omgeving 

Zomertortel kwetsbaar broedvogel 

Koekoek kwetsbaar broedvogel omgeving 

Kerkuil kwetsbaar broedvogel omgeving 

Steenuil kwetsbaar broedvogel omgeving 

Groene specht kwetsbaar broedvogel omgeving 

Veldleeuwerik gevoelig broedvogel omgeving 

Boerenzwaluw gevoelig broedvogel 

Huiszwaluw gevoelig broedvogel 

Graspieper gevoelig broedvogel 

Gele kwikstaart gevoelig broedvogel 

Paapje bedreigd doortrekker 

Tapuit bedreigd doortrekker 

Kramsvogel gevoelig wintergast 

Spotvogel gevoelig broedvogel omgeving 

Grauwe vliegenvanger gevoelig broedvogel 

Huismus gevoelig broedvogel 

Ringmus gevoelig broedvogel 

Kneu gevoelig broedvogel 

 
 
Vogel top tien 

Een vogel top tien geeft een indruk van de meest voorkomende broedvogelsoorten, maar 
heeft geen wetenschappelijke betekenis, aangezien het een momentopname betreft. 
De vogel top tien van De Nijensteen laat een grote verscheidenheid aan vogelsoorten zien 
en wordt gedomineerd door erfvogels en vogels van agrarische landschappen. 
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Tabel 17: Overzicht vogel top tien De Nijensteen 

 

 Broedvogel Aantal territoria 

1 Spreeuw 19 

2 Wilde eend 12 

3 Houtduif 11 

4 Merel, Gele kwikstaart 2 x 10 

5 Meerkoet, Vink 2 x 9 

6 Witte kwikstaart 8 

7 Grauwe gans, Bergeend, Kievit, Holenduif, Pimpelmees 5 x 6 

8 Huismus, Vink 2 x 5 

9 Nijlgans, Fazant, Boerenzwaluw, Boomkruiper, Tjiftjaf, Ringmus 6 x 4 

10 Kuifeend, Zomertaling, Zanglijster, Grasmus, Graspieper, Zwarte kraai, 

Kneu, Putter 

8 x 3 

 
 
Dichtheden van broedvogels 

Veel vragen die wij krijgen hebben betrekking op het aantal vogels dat aanwezig is in een 
bepaald gebied. Voor vogels die niet broeden is deze vraag redelijk eenvoudig te 
beantwoorden, aangezien de aantallen aanwezige vogels geteld kunnen worden! Het 
uitroepteken achter deze veronderstelling verraad een vraagteken. Hoeveel vogels zijn in 
een gebied op een bepaald tijdstip aanwezig? Voor bijvoorbeeld ganzen is deze vraag 
eenvoudig te beantwoorden aangezien het tellen van ganzen niet ingewikkeld is. Dit ligt 
anders voor doortrekkende Zwarte mezen of Goudhaantjes. Hiervoor kan slechts een 
schatting uitkomst bieden voor een moment van aanwezigheid van de desbetreffende 
soorten. Wanneer een trektelpost aanwezig is waar iedere morgen de doortrekkende vogels 
geteld worden tijdens de periode van doortrek dan kan ook een vrij nauwkeurig beeld 
gerealiseerd worden van de aantallen vogels. De vaststelling van aantallen vogels op 
De Nijensteen is gebaseerd op tellingen van niet - broedvogels en een territoriumkartering 
gedurende het broedseizoen. 
 
Voor de aanwezigheid van broedvogels is de territoriumkartering een goede methode om 
het aantal territoria vast te stellen. De top tien van territoriumhoudende vogelsoorten geeft 
een indruk van het aantal territoria; 176 op een totaal van 264 en een totaal van 381 
territoria inclusief de omgeving. Voor het parkbos en het erf van villa Bakhuis en de opslag 
van het Waterschap Veluwe zijn de territoria in tabel 17 opgenomen. Interessant is dat van 
de 176 territoria van de top tien soorten 115 territoria in het parkbos en het erf van villa 
Bakhuis genoteerd zijn. Dit betekent dat als referentie voor nieuwe ontwikkelingen op De 
Nijensteen het parkbos van villa Bakhuis interessant is. 
 
 

 
 
 

 

Veel vogels van de Rode Lijst vinden hun weg naar de waterberging 
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Tabel 18: Overzicht territoria villa Bakhuis en opslag Waterschap Veluwe 

 

Villa Bakhuis – parkbos, tuin en erf Aantal territoria villa   

Bakhuis 

Aantal territoria 

opslag Ws Veluwe 

Nijlgans 2  

Mandarijneend 1  

Wilde eend 3 1 

Brilduiker 1  

Buizerd 1  

Torenvalk 1  

Fazant 3  

Meerkoet 1  

Holenduif 5  

Houtduif 9 1 

Turkse tortel 1  

Zomertortel 1 1 

Koekoek  1 

Bosuil 1  

Gierzwaluw 2  

Grote bonte specht 1  

Kleine bonte specht 1  

Boerenzwaluw 1  

Huiszwaluw 4  

Witte kwikstaart 1  

Winterkoning 4 1 

Heggenmus 1 1 

Roodborst 1  

Boomklever 1  

Boomkruiper 4  

Zanglijster 3  

Grote lijster 2  

Merel 7 1 

Tuinfluiter 1 1 

Zwartkop 3  

Braamsluiper  1 

Grasmus  1 

Bosrietzanger  1 

Fitis  1 

Tjiftjaf 4  

Grauwe vliegenvanger 1  

Koolmees 3  

Pimpelmees 4 1 

Gaai 2  

Zwarte kraai 2  

Kauw 3 2 

Spreeuw 15 2 

Ringmus 3  

Huismus 3  

Vink 7  

Kneu  1 

Putter 1  

Totaal territoria 115   18 

 
 
Vogels en de waterberging 

Door het Waterschap Veluwe is op De Nijensteen een waterbergingsproject uitgevoerd. 
Percelen die bij de voormalige eigenaar in gebruik waren als akkerbouw, zijn omgezet in 
waterberging en grasland en gedeelten zijn ingeplant voor de realisatie van een ecologische 
verbindingszone. Deze ingrijpende wijziging van landgebruik heeft een behoorlijke impact 
gehad op het landschap en de vogels die in dit landschap aanwezig zijn. Wij hebben een 
tabel samengesteld van vogels die direct of indirect gebruik maken van de waterberging. 
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Tabel 19: Vogels in en bij de waterberging 
 

Soort Status broedseizoen Territoria Status buiten broedseizoen 

Dodaars   wintergast 

Fuut  broedvogel omgeving  foeragerend 

Aalscholver broedvogel IJsseluiterw  foeragerend 

Grote zilverreiger slpl in Duurserwaarden  foeragerend 

Blauwe reiger broedvogel omgeving  foeragerend 

Ooievaar broedvogel omgeving  foeragerend 

Knobbelzwaan broedvogel 1 jaarvogel 

Zwarte zwaan   wintergast 

Soepgans   jaarvogel 

Kolgans   wintergast 

Rietgans   wintergast 

Grauwe gans broedvogel omgeving 1 foeragerend en slpl 

Canadese gans   jaarvogel  

Bergeend broedvogel  jaarvogel 

Casarca Broedvogel IJsseluiterwaarden  foeragerend 

Nijlgans broedvogel 2 jaarvogel 

Indische gans   wintergast 

Mandarijneend broedvogel  foeragerend 

Wilde eend broedvogel  jaarvogel 

Krakeend broedvogel 1 jaarvogel 

Pijlstaart   doortrekker 

Slobeend broedvogel 2 zomervogel 

Smient   wintergast 

Wintertaling   wintergast 

Zomertaling broedvogel 2 zomergast 

Kuifeend broedvogel 3 jaarvogel 

Brilduiker broedvogel omgeving   jaarvogel 

Nonnetje   wintergast 

Grote zaagbek   wintergast 

Visarend   foeragerend/doortrek 

Boomvalk   foeragerend 

Meerkoet broedvogel 6 jaarvogel 

Waterhoen broedvogel 1 jaarvogel 

Scholekster broedvogel 2 zomergast 

Kleine plevier broedvogel 2 zomergast 

Bontbekplevier   doortrekker 

Zilverplevier   doortrekker 

Goudplevier   doortrekker 

Kievit   jaarvogel en slpl 

Bonte strandloper   doortrekker 

Oeverloper   doortrekker 

Bosruiter   doortrekker 

Witgatje   jaarvogel 

Tureluur broedvogel 2 zomergast 

Zwarte ruiter   doortrekker 

Groenpootruiter   doortrekker 

Watersnip   jaarvogel 

Grutto broedvogel omgeving  slpl 

Wulp broedvogel omgeving  foeragerend 

Regenwulp   doortrekker 

Kemphaan   doortrekker 

Kokmeeuw   jaarvogel 

Stormmeeuw   jaarvogel 

Zilvermeeuw   wintergast 

Visdief  2 territoriumgedrag 

IJsvogel broedvogel omgeving  foeragerend 

Oeverzwaluw   doortrekker 

Witte kwikstaart broedvogel 3 foeragerend 

Gele kwikstaart broedvogel 4 broedvogel 

Totaal territoria  34  
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Voor circa 60 vogelsoorten heeft de waterberging een positieve invloed op de aanwezigheid 
op De Nijensteen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de combinatie met de weteringen 
voor een aantal vogelsoorten voorwaarde is voor de aanwezigheid, aangezien een aantal 
soorten foerageren in diep water. De combinatie tussen diep en ondiep water heeft een 
positieve invloed op de ontwikkeling van aquatische fauna en aan water en vochtige oevers 
gebonden entomofauna. Naast vogelsoorten die broeden in de omgeving van de 
waterberging en vogels die er slapen worden ook meer soorten steltlopers waargenomen 
die tijdens de doortrek tijdelijk bij de waterberging verblijven. 
 
4.8.4 Vogelgroepen 
Voor het beheer van De Nijensteen is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de eisen die 
de verschillende vogelsoorten stellen aan hun biotoop. Er zijn verbanden tussen vegetatie, 
landschap en vogels. Vogels kunnen ingedeeld worden in ecologische groepen, net zoals 
individuele planten ingedeeld worden in plantensociologische groepen. De indeling in 
ecologische vogelgroepen maakt het mogelijk om de kwaliteit van De Nijensteen te bepalen. 
Binnen een vogelgroep zitten vogelsoorten met overeenkomstige eisen aan hun 
leefomgeving, waardoor het verband tussen de aanwezige broedvogelbevolking en de 
terreinkenmerken meer inzichtelijk wordt. 
 
Voor iedere vogelgroep zijn de biotoopeisen vertaald in een set terreinkenmerken. Veel van 
deze terreinkenmerken zijn door de beheerder van het desbetreffende terrein te 
beïnvloeden. Hiermee is de relatie gelegd met het belang van goede broedvogelkarteringen 
die dus een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor de sturing van de aanwezigheid van 
bepaalde vogelgroepen in een gebied. Met het ontwerpen van nieuwe landschappen en 
landschapselementen kan de informatie van de vogelgroepen een belangrijk 
sturingselement zijn. 
 
In het overzicht zijn alle relevante vogelgroepen opgenomen met vermelding van het 
percentage soorten dat op De Nijensteen tijdens de broedperiode aanwezig is.  
De vermelding van het percentage aanwezige soorten tijdens de broedperiode geeft een 
indicatie over de vertegenwoordiging van de vogelgroep en het biotoop. 
Voor de indicatie van vogelgroepen op De Nijensteen is een ondergrens aangehouden van 
40 % aanwezige soorten die één of meerdere territoria in 2005 hebben bezet. 
 

 
 

 Riet in de waterberging is erg belangrijk voor moerasvogels 

Zomertortel; broedvogel - Rode Lijst soort - 2 territoria op De Nijensteen 
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Kleine plevier; pioniersoort in de waterberging 

Tabel 20: Overzicht biotopen en vogelgroepen De Nijensteen  

 
Slobeend-groep kleinschalig, ondiep (matig) voedselrijk open water 
max. soorten 12 
met territoria: 40 %  

Roodhalsfuut, Grauwe gans, Smient, Krakeend, Pijlstaart, Zomertaling, Slobeend, 
Krooneend, Tafeleend, Kokmeeuw, Visdief en (IJsvogel). 

Kuifeend-groep voedselrijk, open water (met of zonder waterplanten) 
max. soorten: 10 
met territoria: 70 % 

(Fuut), Knobbelzwaan, (Canadese gans), Brandgans, Nijlgans, Bergeend, 
Mandarijneend, Wilde eend, Kuifeend en Meerkoet 

Kievit-groep akkers 
max. soorten: 8 
met territoria: 50 % 

Patrijs, Kwartel, Scholekster, Kievit, (Wulp), (Veldleeuwerik), Gele kwikstaart en Grauwe 
gors. 

Grutto-groep vochtig tot drassig grasland 
max. soorten: 6 
met territoria: 50 % 

Krakeend, Wilde eend, Kwartelkoning, (Grutto), Tureluur en Paapje. 

Veldleeuwerik- groep nat tot droog grasland 

max. soorten: 8 
met territoria: 50 % 

Patrijs, Kwartel, Scholekster, Kievit, (Wulp), (Veldleeuwerik), Graspieper, Grauwe gors. 

Roodborsttapuit-groep lage struwelen en heggen, hoge ruigten 
max. soorten: 5 
met territoria: 67 % 

Roodborsttapuit, Grasmus, Fitis, Grauwe klauwier en Kneu 

Winterkoning-groep jong bos, struiklaag in bossen 
max. soorten: 10 
met territoria: 70 % 

Fazant, Zomertortel, Winterkoning, Roodborst, Merel, Zanglijster, Zwartkop, 
Staartmees, Matkop en Goudvink. 

Vink-groep opgaand bos 
max. soorten: 5 
met territoria: 80 % 

Houtduif, Ransuil, Koolmees, Gaai en Vink. 

Grote bonte specht-groep oud opgaand bos, dood hout (holenbroeders) 
max. soorten: 9 
met territoria: 44 % 

Oehoe, (Groene specht), Grote bonte specht, Gekraagde roodstaart, Taigaboomkruiper, 
Boomkruiper, Spreeuw en Ringmus. 

Kleine bonte specht-groep opgaand bos met loofbomen (holenbroeders) 
max. soorten: 4 
met territoria: 75 % 

Kleine bonte specht, Grauwe vliegenvanger, Glanskop en Pimpelmees. 

Boomklever-groep zwaar loofhout  (holenbroeders) 
max. soorten: 6 
met territoria: 67 % 

Holenduif, Bosuil, Middelste bonte specht, Kleine vliegenvanger, Boomklever en Kauw. 

Zwarte roodstaart-groep erven, bebouwing in cultuurland 
max. soorten: 13 
met territoria: 77 % 

Holenduif, Turkse tortel, (Kerkuil), (Steenuil), Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, 
Witte kwikstaart, Zwarte roodstaart, Kauw, Spreeuw, Huismus en Ringmus. 

 
 
 
Toelichting 

In tabel 20 is een overzicht samengesteld van vogelgroepen die op De Nijensteen 
voorkomen. Dit overzicht is gebaseerd op de landelijke systematiek van SOVON en 
Staatsbosbeheer voor het onderscheiden van ecologische vogelgroepen. In de eerste kolom 
is het aantal te verwachten vogelsoorten van de desbetreffende vogelgroep opgenomen. 
Het betreft een indicatie voor goed ontwikkelde gebieden van voldoende 
omvang. De beschrijving van de biotoopeisen geeft de beheerder een handvat om in het 
kader van de inrichting en het beheer van De Nijensteen rekening te houden met de 
aanwezigheid en ontwikkeling van broedvogelpopulaties. Duidelijk moet zijn dat het gebruik 
van de vogelgroepen voor inrichting en beheer van gebieden slechts een indicatieve waarde 
heeft, aangezien vogels zich nu éénmaal niet laten dwingen om in een bepaald gebied te 
broeden.  
 

In de tweede kolom zijn de soorten opgenomen die bij de 
desbetreffende vogelgroep horen. De vetgedrukte 
vogelnamen zijn de soorten die daadwerkelijk als 
broedvogel zijn vastgesteld in het geïnventariseerde 
gebied. Tussen haakjes zijn de vogelnamen opgenomen 
van soorten die in de directe omgeving als broedvogel zijn 
vastgesteld. 
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Analyse vogelgroepen 

Voor de analyse is een ondergrens voor de keuze van ecologische vogelgroepen van 40% 
genomen, zodat wordt voorkomen dat vogelgroepen worden benoemd, waarvan maar één 
of twee soorten aanwezig zijn op De Nijensteen. De keuze van 40% is een eigen keuze en 
arbitrair maar bakent wel het sturingselement af. 
De rangschikking van vogels in ecologische groepen leidt tot overlap van sommige soorten, 
aangezien biotopen in elkaar overlopen. In veel landschappen zijn meerdere biotopen 
aanwezig; dit geldt ook voor De Nijensteen. Een voorbeeld hiervan is de overlap tussen de 
Kievit-groep en de Veldleeuwerik-groep. De vogels die tot deze twee ecologische groepen 
behoren, zijn aangewezen op voornamelijk open graslandgebieden en akkers. Een biotoop 
dat een groot gedeelte van de oppervlakte van De Nijensteen beslaat. De indeling in 
ecologische vogelgroepen geeft toch al snel een beeld welke groepen de meeste soorten 
herbergen en dus een hoge indicatieve waarde hebben voor De Nijensteen en de 
verschillende deelgebieden in het geïnventariseerde gebied.  
Kenmerkende soorten zijn broedvogels die typerend zijn voor één of een beperkt aantal 
biotopen, waar de soort een (veel) hogere presentie en/of dichtheid bereikt dan in andere 
biotopen. De aan- of afwezigheid van soorten zegt veel over de kwaliteit (mate van 
ontwikkeling) van de biotopen en landschapstypen. Hierdoor is het mogelijk dat deze 
informatie gebruikt kan worden voor het bepalen van criteria van landschapstypen en 
natuur- en landschapsbeheer op De Nijensteen. 
 
Voor De Nijensteen zijn 12 vogelgroepen geselecteerd op basis van het criterium van 
aanwezigheid van 40 % aan soorten die volgens een vogelgroep voor kunnen komen. 
Het blijft bij een beschrijving van de aanwezige vogelsoorten op De Nijensteen, aangezien in 
het verleden geen kwantitatieve broedvogelkarteringen op De Nijensteen zijn uitgevoerd. 
De inventarisaties die in het verleden zijn uitgevoerd voor de samenstelling van twee 
broedvogelatlassen geven alleen een opsomming van soorten en een grove kwantitatieve 
opsomming van aantallen per km hok. Waren. Het is dus niet mogelijk om een kwantitatieve 
vergelijking te maken. 
Eventueel is het mogelijk om een vergelijking te maken met vergelijkbare landschappen 
langs de IJssel. Twee beperkingen voor een dergelijke exercitie zijn dat tijdens de 
inventarisatie in 2005 nog egalisatiewerkzaamheden plaatsvonden, vanwege de 
onbereikbaarheid van de percelen gedurende de wintermaanden. Een tweede beperking 
betreft het ontbreken van een geschikt referentiegebied dat ook in 2005 is geïnventariseerd. 
De broedvogelkartering in 2005 kan dus gezien worden als basisinformatie waarbij in de 
toekomst na nieuwe integrale karteringen aan gerefereerd kan worden. 
 

Nest Kleine plevier; De Nijnesteen mei 2005 
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Bespreking vogelgroepen 
Slobeend-groep 

Van de twaalf soorten van deze vogelgroep zijn vijf soorten aangetroffen die één of 
meerdere territoria hebben bezet. De soorten van deze vogelgroep hebben een duidelijke 
relatie met de waterberging en de weteringen. Vier van de vijf soorten zijn alleen 
waargenomen in en bij de waterberging.  
 
Kuifeend-groep 

Zeven van de tien soorten van deze vogelgroep zijn op De Nijensteen genoteerd. Een 
aantal soorten is gebonden aan de waterberging en weteringen. Nijlgans, Bergeend en 
Mandarijneend zijn dat in feite ook, maar broeden niet in de directe omgeving van de 
waterberging. Nadat de jongen uit het ei komen, zien we dat deze soorten zich met de pulli 
verplaatsen naar de waterberging. In 2005 is in ieder geval vastgesteld dat de waterberging 
een grote aantrekkingskracht heeft gehad op het aantal Bergeenden dat op De Nijensteen 
aanwezig was. Van de vogelgroepen die gebonden zijn aan natte biotopen is de Kuifeend-
groep het best vertegenwoordigd.  
 
Kievit-groep 

Vier van de acht soorten van de Kievit-groep waren in 2005 aanwezig, terwijl nog drie 
soorten in de directe omgeving genoteerd zijn. Opvallend is dat de Patrijs wel is 
waargenomen in het noordelijke akkergebied, maar niet in kruidenrijke akker op De 
Nijensteen. 
 

Grutto-groep 

Ook van de Grutto-groep was 50% van het totaal aantal 
soorten aanwezig, met in de directe omgeving de Grutto 
als vierde soort. Van deze groep waren Wilde eend en 
Krakeend goed vertegenwoordigd. Er zijn Grutto - paren 
zonder broedsucces vastgesteld aan de noordwestzijde 
van De Nijensteen. 
 
Veldleeuwerik-groep 

Deze groep bevindt zich ook in de 50% klasse van 
aanwezige soorten. Deze vogelgroep lijkt erg op de Kievit-
groep, maar het verschil is dat in de Kievit-groep de Gele 
kwikstaart is opgenomen en in deze groep de Graspieper 
als grasland vertegenwoordiger. Hierdoor komt het 
verschil in biotoop van akker- en graslandvogels tot uiting. 
De naamdrager van deze groep de Veldleeuwerik is als 
broedvogel niet op De Nijensteen genoteerd. 
 
Roodborsttapuit-groep 

Van deze groep die is aangewezen op struwelen, heggen 
en ruigten waren van de vijf soorten Grasmus, Fitis en 
Kneu aanwezig. De Roodborsttapuit en de Grauwe 

klauwier ontbraken, wat niet verwonderlijk is. Wanneer de struwelen uitgroeien en De 
Nijensteen overschakelt naar natuurbeheer valt te verwachten dat de Roodborsttapuit als 
broedvogel genoteerd kan worden, aangezien deze soort meer en meer in het 
cultuurlandschap wordt aangetroffen. Voor de Grauwe klauwier ligt dit niet zonder meer voor 
de hand, aangezien deze soort  een ingewikkeld ecoprofiel heeft. Hoewel, deze soort wordt 
sinds enkele jaren gedurende de voorjaarstrek waargenomen in de Duursche waarden. 
 
Winterkoning-groep 

Deze groep is met 70 % goed vertegenwoordigd op De Nijensteen; zeven van de tien 
soorten. Opvallend was dat de Staartmees tijdens het broedseizoen ontbrak, terwijl deze 
soort in het voorjaar, najaar en winter wel wordt waargenomen. Door de aanleg van nieuw 
bos in de ecologische verbindingszone zullen de aantallen van deze groep zeker toenemen. 
 
Vink-groep 

Van deze groep die in opgaand bos aanwezig is, ontbrak alleen de Ransuil. In voorgaande 
jaren werden wel Ransuilen waargenomen die in de Veesserwaarden broedden. Deze 
groep was qua soorten het best vertegenwoordigd op De Nijensteen. Ook van deze groep 
zullen de aantallen toenemen door de aanleg van nieuw bos in 2005. 
 
Grote bonte specht-groep 

Deze groep van oud opgaand bos is redelijk vertegenwoordigd met 44% van een maximum 
van negen soorten. De Spreeuw spant de kroon met 19 broedparen en is hierdoor de 
aanvoerder van de vogel top tien van De Nijensteen. 
 

 

Kievit; broedvogel in de graslanden en  representant van de 

Kievitgroep 
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Kleine bonte specht-groep 

Alleen de Glanskop ontbrak, terwijl Kleine bonte specht, Grauwe vliegenvanger, en 
Pimpelmees wel tijdens het broedseizoen aanwezig waren; een hoge vertegenwoordiging 
met 75%. 
 
Boomklever-groep 

Vier van de zes soorten van deze groep waren aanwezig, terwijl de twee overige soorten als 
broedvogel en niet broedvogel in Nederland zeldzaam zijn. De Middelste bonte specht die 
tot deze groep behoort, wordt in toenemende mate in Oost Nederland en Limburg als 
broedvogel waargenomen. Dit geldt niet voor de Kleine vliegenvanger, ook een soort van 
deze groep, die in Nederland een onregelmatige voorjaarstrekker is.  
 
Zwarte roodstaart-groep 

Deze groep van vogelsoorten die aanwezig zijn op erven en bebouwing in cultuurland is 
goed vertegenwoordigd op De Nijensteen. Alle 13 soorten zijn waargenomen, waarvan tien 
als broedvogel, Kerkuil en Steenuil als broedvogel in de omgeving en de Zwarte roodstaart 
tijdens de voorjaarstrek op het dak van boerderij De Nijensteen. Deze groep is voor wat 
betreft het aantal soorten op De Nijensteen het best vertegenwoordigd. 
 

4.8.5 Betekenis 
De betekenis van De Nijensteen en omgeving voor vogels is groot. Niet minder dan 37 
soorten staan op de Rode lijst en zijn waargenomen gedurende de inventarisatieperiode. 
Vooral de aanleg van de waterberging door het Waterschap Veluwe heeft de aantrekkende 
werking op de aanwezigheid van vogels. De aanleg van een droog kleibos grenzend aan het 
bestaande parkbos en aan de Terwoldsche Wetering kan een nieuwe impuls geven voor 
broedvogels. 
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4.9 Zoogdieren  
Frans Bosch, Adrie Hottinga & Gert Prins 

 

4.9.1 Methode van onderzoek 
 
Het gerichte onderzoek naar het voorkomen van zoogdieren heeft zich beperkt tot 
vleermuizen. In het gebied is enkele malen met een batdetector gezocht naar vleermuizen. 
Dit is een apparaat dat het hoogfrequente geluid van de vleermuizen omzet in voor de mens 
hoorbaar geluid. Daarbij zijn slechts de kansrijke delen van De Nijensteen bezocht in de 
omgeving van het parkbos, de vijvers en weteringen. Andere soorten zoogdieren zijn niet 
gericht geïnventariseerd. Hiervan zijn alleen losse waarnemingen verzameld. Dit betreft 
vondsten van sporen en schedelresten, merendeels afkomstig uit braakballen. 
 

4.9.2 Resultaten 
Vleermuizen 

Er zijn recent drie soorten aangetroffen. Daarnaast is er een oudere waarneming in dit 
verslag opgenomen. De aantallen lijken niet erg hoog. 
 
Van de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) zijn een paar dieren gezien en 
gehoord rond de schuur bij het bos bij villa Bakhuis. Het is niet duidelijk of ze ook uit de 
schuur komen. In de nazomer vlogen er wat meer bij de waterberging. Ook boven en rond 
de vijver voor de villa zijn enkele malen Gewone dwergvleermuizen waargenomen. Kolonies 
van deze algemene soort bevinden zich meestal in gebouwen. De dieren vliegen soms al 
voor zonsondergang uit en worden daardoor gemakkelijk waargenomen. Hun vlucht is grillig 
en snel. Het normale echolocatiegeluid is op de batdetector het best hoorbaar op 45 – 50 
kHz.  
 
Bij de waterberging zijn in augustus ook Rosse vleermuizen (Nyctalus noctula) en 
Watervleermuizen (Myotis daubentoni) waargenomen. Rosse vleermuizen hebben een laag 

echolocatiegeluid, dat goed herkenbaar is. De dieren verblijven doorgaans in boomholten. 
Ze kunnen tussen hun verblijfplaatsen en foerageergebieden afstanden van enkele 
tientallen kilometers afleggen. Deze soort foerageert graag hoog boven het aardoppervlak. 
Het is een zeer snelle vlieger met smalle vleugels en wordt nogal eens waargenomen 
tussen groepen foeragerende zwaluwen. Rosse vleermuizen zoeken hun voedsel in open 
gebieden als weilanden en boven water. Die gebieden hoeven niet per definitie groot te zijn. 
 
Watervleermuizen kiezen als kolonieplaats ook meestal een boom. Soms huizen ze in 
dezelfde boom als Rosse vleermuizen, maar ze vliegen veel later uit. Meestal pas als het 
echt donker is, terwijl de Rosse vleermuis al voor zonsondergang actief kan zijn. Ze 
foerageren vaak door dicht boven het wateroppervlak te vliegen en hun prooi met hun 
achterpoten ervan af te scheppen.  
 
De Laatvlieger (Eptesicus serotinus) is een aantal jaren geleden foeragerend gehoord aan 
de zuidrand van het gebied. De soort jaagt in open landschap, maar is meer aan bebouwing 
of begroeiing gebonden dan de Rosse vleermuis. De kraamkolonies bevinden zich vrijwel 
altijd in gebouwen. Hoewel sommige mensen uit de naam menen af te leiden dat de soort 
laat uitvliegt, is dit niet het geval. Ze vliegen zelfs betrekkelijk vroeg uit hun verblijfplaatsen. 
Wel kunnen ze in de ochtend nog lang in grote lussen in de buurt van hun verblijfplaats 
rondvliegen. 
 
Verschillende delen van het gebied lijken voor vleermuizen interessant. Bij de slingervijver in 
het bos zijn tegen de verwachting in geen vleermuizen waargenomen. 
 
Spitsmuizen, ware muizen en woelmuizen 

In de omgeving van de villa Bakhuis zijn braakbalresten gevonden van Kerkuil en Bosuil. 
Hierin zijn resten van allerlei soorten spitsmuizen, woelmuizen en ware muizen 
aangetroffen. Het betreft  zeven Huisspitsmuizen (Crocidura russula), twee Aardmuizen 
(Microtus agrestis), twaalf Veldmuizen (Microtus arvalis), drie Dwergmuizen (Micromys 
minutus) en drie Bosmuizen (Apodemicus sylvaticus). Aangenomen mag worden dat deze 
soorten op De Nijensteen voorkomen of anders wel in de zeer directe omgeving daarvan.  
 
De Aardmuis en Dwergmuis zijn de minder algemene muizensoorten. De Aardmuis 
prefereert hoog, onbegraasd, ruig grasland met een twee- of drielagige vegetatiestructuur in 
vochtig en nat terrein. Dit komt plaatselijk voor op de De Nijensteen, maar ook daarbuiten 
zoals in de Veesserwaarden. Dwergmuizen komen voor in allerlei hoge, ruige gras-, zegge- 
en rietvegetaties, maar ook in heggen, de kruidlaag van bossen of akkers (gerst-rogge).  
Dwergmuizen maken een kenmerkend bolvormig nestje in de ruige vegetatie zoals 
begroeiing langs een watergang. 
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In de vijver in het bos en de tuin van de villa zijn twee maal schedelresten gevonden van de 
Bruine rat (Rattus norvegicus). Elders in het gebied is een jonge Bruine rat dood gevonden.  
Langs de Groote Wetering zijn onderkaakjes gevonden van de  Woelrat (Arvicola terrestris).  
 
Overige zoogdieren 
Van de Mol (Talpa europaea) zijn in het gazon van villa Bakhuis hopen gezien. In 2004 is op 
de IJsseldijk een Vos (Vulpes vulpes) doodgereden. Op 5 september 2005 werd bij het 
depot van het waterschap een Hermelijn (Mustela erminea) gezien. Het zien van een 

Hermelijn blijft geluk. Mits er voldoende voedsel en dekking aanwezig zijn, is de Hermelijn 
niet kieskeurig in zijn biotoopkeuze. In 2006 zijn bij villa Bakhuis de restanten van een dode 
Egel (Erinaceus europaeus) gevonden. De waarneming van het Wild zwijn (Sus scrofa) is 
een verhaal apart . Met enige regelmaat zijn ook enkele Reeën (Capreolus capreolus) 
gezien, vooral aan de kant van het parkbos. Nog vaker werden sporen gevonden van deze 
soort. Het Haas (Lepus europaeus) is ook met regelmaat gezien. Niet alleen in het open 
terrein, ook in het parkbos. 
 
Voor het eerst sinds vele decennia zijn eind oktober enkele Wilde zwijnen gesignaleerd in 
de omgeving van Veessen en Vorchten. In de perenboomgaard waren wroetsporen en door 
Kees van ’t Westeinde is een Wild zwijn geschoten op De Nijensteen. Van ’t Westeinde had 
al die tijd dat hij op De Nijensteen woonde, hier nog nooit een Wild zwijn gezien. Het 
geschoten dier woog 90 kg en is geslacht bij slagerij Ter Weele in Oene. 
Door een postbode werd op zaterdag 29 oktober 2005 een Wild zwijn gesignaleerd ter 
hoogte van de Achterste weg; door leden van de wildbeheerseenheid is die zaterdag nog 
gezocht naar het Wilde zwijn, maar zij raakten het spoor bijster. Op zondag 30 oktober 2005 
werd ook een Wild zwijn waargenomen ten noorden van Vorchten in één van de bosjes van 
Staatsbosbeheer. Ook aan de overzijde van de IJssel werd eind oktober een Wild zwijn 
geschoten op het landgoed De Gelder bij Wijhe. Het is bekend dat Wilde zwijnen ter hoogte 
van Groot Stokkert tussen Heerde en Wapenveld gedurende de herfst de Zwolse weg 
oversteken en richting de IJssel trekken. 
 
Het afschot van Wilde zwijnen in het IJsseldal is beleidsmatig vastgelegd, aangezien in het 
landbouwgebied langs de IJssel geen Wilde zwijnen voor mogen komen, ter voorkoming en 
verspreiding van ziekten onder varkens. Het afschot van deze Wilde zwijnen is een gemiste 
kans om deze soort te introduceren in de IJsseluiterwaarden! 
 

4.9.3. Betekenis 
Onder de zoogdieren zijn nog géén soorten van de Rode Lijst vastgesteld. Alle 
vleermuissoorten zijn wettelijk beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. De 
vleermuizen worden genoemd in de Conventies van Bern en Bonn en bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn.  
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5. Natuur- en landschapsbeleid 
Adrie Hottinga  

 
In dit hoofdstuk komt het beleid voor dit deel van de gemeente Heerde in een verkorte 
weergave aan de orde. Het beleid wat relevant is voor de status en de ontwikkeling van De 
Nijensteen en het overig geïnventariseerde gebied wordt behandeld in verband met de 
aanbevelingen in hoofdstuk 6. 
 
 

5.1 Rijksbeleid 
 
Nationaal Landschap Veluwe 

Via het rijksbeleid  is in de Nota Ruimte voorgesteld om 20 nationale landschappen in 
Nederland in te stellen. In dit kader is ook de Veluwe genomineerd als nationaal landschap. 
Over de begrenzing vindt nog overleg plaats met belanghebbenden. Interessant is een 
voorstel om als oostgrens de IJssel te nemen. Dit zou kunnen betekenen dat de Nijensteen 
in de toekomst binnen de begrenzing ligt van het nationaal landschap Veluwe. 
 
Nationaal bestuursakkoord water en WB 21 

Nederland leeft met water is een uitspraak die recht doet aan alle inspanningen die nodig 
zijn door de structurele veranderingen die optreden. Klimaatveranderingen, 
zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking zorgen voor een nieuwe aanpak in het 
waterbeheer. In 2001 sloten daarom Rijk, Inter Provinciaal Overleg, Unie van 
Waterschappen en Vereniging van Nederlandse Gemeenten de Startovereenkomst 
Waterbeleid 21e eeuw. Daarmee werd de eerste stap gezet tot gemeenschappelijke acties 
voor de uitvoering van maatregelen voor het op orde brengen en houden van 
watersystemen. Belangrijk in dit kader is dat het NBW taakstellende afspraken heeft ten 
aanzien van veiligheid en wateroverlast. Het waterbergingsproject op De Nijensteen past in 
de uitvoering van maatregelen die in het NBW beleidsmatig zijn uitgezet. 
 
 

5.2 Provinciaal beleid 
 
Streekplan Gelderland 

De IJsselvallei in Heerde bestaat grotendeels uit open broekgebieden in de kommen. 
De Nijensteen ligt in de periferie van het Oenerbroek en het Achterst Broek. Gegraven 
sloten en weteringen die het (kwel)water afvoeren naar de IJssel bepalen de caleidoscoop 
van dit landschap. Het streekplan borduurt hier op verder en geeft dit deel van de 
IJsselvallei een agrarische aanduiding dat ingevuld kan worden door de grondgebonden 
landbouw. In het streekplan zijn de volgende ambities opgenomen: 
 
Er moet richting worden gegeven aan de onzekere toekomst van het landelijke gebied. 
Concrete en voorstelbare wensbeelden moeten worden gedefinieerd, met de daarbij 
behorende sturingsmiddelen om het gewaardeerde landschapsbeeld te behouden en te 
versterken. Het behoud van de agrarische karakteristiek in het landelijke gebied is een 
belangrijk uitgangspunt. 
 
Voor gebieden die zijn begrensd als EHS (Ecologische Hoofdstructuur), Vogel- en 
Habitatgebieden en waardevolle open landschappen geldt in zijn algemeenheid voor rode 
invullingen een “nee, tenzij” benadering. Voor De Nijensteen geldt specifiek dat dit deel van 
de IJsselvallei in de EHS is gelegen.  
 
Belangrijk is dat Gedeputeerde Staten van Gelderland een standpunt hebben ingenomen 
over de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur. Op grond van de Nota Ruimte 
zullen delen van de EHS als robuuste zones en als ecologische poorten van de Veluwe naar 
Vallei, de Randmeren, IJsseldelta en Veluwezoom een nieuwe begrenzing krijgen. Hiervoor 
zal het Gelders gebiedsplan gewijzigd worden. Dit gebeurt per ecologische poort. Doel is 
verbetering van het natuurbeheer. De ruimtelijke afweging voor de herziening vindt via 
herziening van het streekplan plaats in 2007/2008. Voor De Nijensteen liggen hier kansen 
voor méér natuur via een aantakking met de te ontwikkelen Wisselse Poort.  
 
Reconstructieplan Veluwe 

Het reconstructieplan Veluwe moet de “gestapelde” problematiek in de 
concentratiegebieden integraal aanpakken en moet een goede ruimtelijke structuur 
bevorderen, in het bijzonder voor de landbouw, natuur, bos, landschap, recreatie, water, 
milieu en infrastructuur. Daarnaast heeft de uitvoering van het reconstructieplan als doel het 
woon-, werk- en leefklimaat en de economische structuur te verbeteren. In het 
reconstructieplan zijn gebieden opgenomen met doelen voor de ontwikkeling van de 
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landbouw. De Nijensteen ligt in het verwevingsgebied. Het doel van het verwevingsgebied is 
passende combinaties van landbouw, natuur en wonen met bijbehorende kwaliteiten te 
bevorderen. De opdracht aan de reconstructiecommissie Veluwe vraagt om in een 
verwevingsgebied in elk geval rekening te houden met beinvloedingsgebieden van natuur 
via waterrelaties en met gebieden met hoge landschappelijke en/of cultuurhistorische 
kwaliteiten. In het reconstructieplan heeft de noordoostelijke IJsselvallei het beeldmerk het 
weidse landschap gekregen. Aan dit beeldmerk zijn blauwe- en groene functies toegekend 
met als drager de grondgebonden landbouw. 
 
Voor De Nijensteen is al invulling gegeven aan het beinvloedingsgebied van natuur via 
waterrelaties door de realisering van waterberging langs de Groote Wetering en 
Terwoldsche wetering, de invulling van extensieve landbouw en tevens de realisering van 
een ecologische verbindingszone. De realisering hiervan heeft in samenwerking met het 
Waterschap Veluwe plaatsgevonden. 
 
Gebiedsplan natuur en landschap IJsselvallei en Randmeerkust 

In het kader van de uitvoering van Programmabeheer (subsidieregeling voor natuur- en 
landschapsbeheer) is in het gebiedsplan het provinciale beleid opgenomen voor de 
uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid in de IJsselvallei. Het fundament voor de 
uitvoering van dit beleid is verankerd in de “Gelderse Natuurdoelenkaart”. Naast de 
presentatie van het bestaande beleid zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen en wensen in de 
samenleving die om een vertaling van het beleid vragen. 
 
Eén van deze nieuwe ontwikkelingen is het “Waterbeheer in de 21e eeuw”; 
waterconservering en waterberging zullen belangrijke factoren worden in de aanpassing van 
de waterhuishouding. Een koppeling met natuurontwikkeling ligt voor de hand. De in het 
gebiedsplan opgenomen natuur- en landschapsdoelen kunnen een bouwsteen zijn voor 
nieuw beleid in het waterbeheer. De realisering van de waterberging in de De Nijensteen 
anticipeert op dit nieuwe beleid en vervult een belangrijke voorbeeldfunctie voor 
waterberging gekoppeld aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. In het gebiedsplan zijn voor 
De Nijensteen en directe omgeving de volgende natuur- en landschapspakketten 
opgenomen. 
 
 
Tabel 21: Doelen natuur en landschap Gebiedsplan IJsselvallei en Randmeerkust 

 

Gebiedsnr. Natuurdoeltype Pakket 

subsidieregeling 

natuurbeheer 

Nieuwe 

natuur(ha) 

Agrarisch 

natuurbeheer(ha) 

 358 Stapsteen Winde     

 X 92 Broekontginningslandschap    

 X 92 Kruidenrand of zoom    6,2 ha 

 X 92 Stapsteen amfibie (2x)   7,4 ha  

 X 93 Droog kleibos   15,3 ha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Beheer geeft mogelijkheden voor wijzigingen voor landgebruik  
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5.3 Gemeentelijk beleid 
 

 
In het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Heerde is de bestemming agrarisch 
gebied en agrarisch gebied met landschapswaarde van toepassing. Deze bestemmingen 
geven ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, mits de functies die aan deze bestemmingen zijn 
toegekend, niet aangetast worden. 
 
 

5.4 Analyse 
 
Analyse uitvoering natuur- en landschapsbeleid 

De uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid is gunstig voor De Nijensteen, aangezien 
via het rijksbeleid en provinciale beleid invulling gegeven kan worden aan de eigen 
doelstellingen. In de aanbevelingen is opgenomen dat een wijziging van subsidie agrarisch 
natuurbeheer naar subsidie natuurbeheer voor de graslanden het provinciale beleid meer 
zal ondersteunen dan de agrarische pakketten die nu afgesloten kunnen worden. In een 
breder kader kan zelfs nagedacht worden over een verbinding tussen het Gulbroek en 
De Nijensteen, aangezien het Achterbroek één groot kwelgebied is en hoge natuurpotenties 
heeft. De mogelijke herbegrenzing van het nationaal landschap Veluwe (in oprichting) tot 
aan de IJssel kan nieuwe perspectieven bieden voor De Nijensteen. 
 
Hoe is de bescherming georganiseerd 

Het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Heerde geeft voor dit deel nog de 
bestemming agrarisch gebied, daarom ligt er planologisch gezien geen bescherming voor 
natuur en landschap op het merendeel van de gronden van De Nijensteen. De gronden die 
inmiddels zijn ingericht en nog ingericht worden en via Programma Beheer onder de SN 
regeling vallen, zullen via een wijziging van het bestemmingsplan planologisch beschermd 
worden. 
 
De Nijensteen heeft wel te maken met de externe werking van het Vogelrichtlijngebied 
IJsseluiterwaarden. Activiteiten die een significant negatieve invloed hebben op de soorten 
die in het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000 gebied IJsseluiterwaarden zijn 
opgenomen, moeten getoetst worden. Gelet op de doelstellingen van De Nijensteen lijkt hier 
geen probleem aanwezig; eerder zal een versterkende werking aanwezig zijn ten gunste 
van de instandhouding van de vogelsoorten in de IJsseluiterwaarden. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 
Adrie Hottinga & Gert Prins 

 

6.1 Conclusies 
 
De resultaten van de verschillende inventarisaties geven aan dat de natuur snel reageert op 
de aanleg van de waterberging, natuurontwikkeling en ecologische verbindingszones. 
Veel (nieuwe) soorten weten De Nijensteen te vinden. Voor een deel zijn dit pioniers, die in 
de loop van de tijd weer kunnen verdwijnen. De ligging van boerderij De Nijensteen, vlakbij 
de IJssel, op het kruispunt van een natte en droge ecologische verbindingszone, geeft 
garantie voor een verdere interessante landschapsecologische ontwikkeling. Daarnaast 
blijken tuin en parkbos van villa Bakhuis een bijzondere verzameling bomen en struiken te 
herbergen. Bos en tuin zijn ook rijk aan paddestoelen. 
 
De Nijensteen heeft grote betekenis voor planten en dieren door de verscheidenheid aan 
terreintypen. Dit komt onder meer tot uiting in het relatief grote aantal soorten dat genoemd 
wordt in een Rode Lijst of beschermd is in het kader van de Flora- en Faunawet. De soorten 
die het betreft worden hieronder nog eens genoemd om de betekenis van De Nijensteen te 
duiden. 
 
Rode Lijst 

De betekenis van de status op de Rode Lijsten is als volgt: EB=ernstig bedreigd, 
BE=bedreigd, KW=kwetsbaar, GE=gevoelig, VN=verdwenen uit Nederland (als broedvogel). 
In totaal zijn 57 soorten van de Rode Lijst vastgesteld. 
 
Paddestoelen (16 soorten): Kogelhoutskoolzwam (KW), Grote aderbekerzwam (BE), 
Anemonebekerzwam (BE), Vloksteelsatijnzwam (GE), Wijnrode vezelkop (KW), 
Sterspoorvezelkop (KW), Amandelvezelkop (KW), Aarddrager (KW), Eikeweerschijnzwam 
(BE), Groene glibberzwam (KW), Paarssteelschijnridderzwam (KW), Levertraanzwam (KW), 
Kapjesmorielje (KW), Blauwgrijze schorsmycena (GE), Witte populierzwam (KW) en Witte 
ridderzwam (KW). 
 

Hogere planten (drie soorten): Kleine wolfsmelk (BE), Akkergeelster (KW) en 
Spiesleeuwenbek (KW). 
 

Vissen (één soort): Bittervoorn (KW). 
 
Broedvogels (21 soorten): Zomertaling (KW), Slobeend (KW), Brilduiker (GE), Grutto (GE), 
Tureluur (GE), Visdief (KW), Zomertortel (KW), Koekoek (KW), Kerkuil (KW), Steenuil (KW), 
Groene specht (KW), Veldleeuwerik (GE), Boerenzwaluw (GE), Huiszwaluw (GE), 
Graspieper (GE), Gele kwikstaart (GE), Spotvogel (GE), Grauwe vliegenvanger (GE), 
Huismus (GE), Ringmus (GE) en Kneu (GE). 
 
Niet-broedvogels (16 soorten): Grote zilverreiger (GE), Wintertaling (KW), Pijlstaart (BE), 
Boomvalk (KW), Slechtvalk (GE), Patrijs (KW), Bontbekplevier (KW), Goudplevier (VN), 
Bonte strandloper (VN), Kemphaan (EB), Watersnip (BE), Oeverloper (GE), Zwarte stern 
(BE), Paapje (BE), Tapuit (BE) en Kramsvogel (GE). 
  
Flora- en Faunawet 

Hogere planten (drie soorten): Zwanebloem, Grote kaardebol en de Gewone vogelmelk. 
De drie soorten behoren tot de categorie ‘algemene soorten’. 
 
Vissen (drie soorten): Bermpje en Kleine modderkruiper behoren tot de categorie ‘overige 
soorten’. De Bittervoorn betreft een soort van bijlage IV van de Habitatrichtlijn, waarvoor een 
stricter beschermingsregime geldt. Voor ingrepen in de habitat van deze vissoort is vrijwel 
altijd een ontheffing nodig. 
 
Amfibieën (vier soorten): Bruine kikker, Pad, Groene kikkers van het Groene kikker-complex 
en Kleine watersalamander. Dit betreft soorten van de categorie ‘algemene soorten’. 
 
Zoogdieren (17 soorten): Aardmuis, Bosmuis, Dwergmuis, Egel, Haas, Hermelijn, 
Huisspitsmuis, Mol, Ree, Veldmuis, Vos, Woelrat, Wild zwijn. Dit betreft ‘algemene’ en 
‘overige’ soorten.  Daarnaast Gewone dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis en 
Laatvlieger. Dit betreft soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn, waarvoor een stricter 
beschermingsregime geldt. Voor ingrepen in de habitat van deze vleermuizen is vrijwel altijd 
een ontheffing nodig. 
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6.2 Aanbevelingen voor het natuurbeheer 
 

6.2.1. Natuurdoelen 
Voor het verder ontwikkelen van de natuurwaarden op De Nijensteen worden in paragraaf 
6.2 aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn gericht op het vergroten van de 
biodiversiteit. Bij ‘biodiversiteit’ wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke genetische 
diversiteit, diversiteit aan soorten en diversiteit aan levensgemeenschappen. Als referentie 
geldt hierbij het agrarische cultuurlandschap van vóór de schaalvergroting en intensivering 
van de landbouw: het kleinschalige cultuurlandschap.  
 
Voor de ontwikkeling van biodiversiteit behoeft op De Nijensteen in het algemeen geen zeer 
specialistisch of aangepast natuurbeheer te worden uitgeoefend. Het gebruik en beheer van 
De Nijensteen heeft in de eerste plaats ook een functionele, economische basis doordat 
sprake is van ‘verweving’ van natuur met andere functies zoals fruitteelt, veehouderij, 
waterberging en cultuurhistorie. Door het beheer een klein beetje aan te passen, ontstaan 
ook goede condities voor soorten en levensgemeenschappen.  
 
Doordat ieder gedeelte van De Nijensteen op een aangepaste wijze wordt beheerd, is de 
natuur van dit cultuurlandschap ‘beheersbaar’. Er is sprake van een min of meer vast 
ruimtelijk patroon. Een patroon dat sterk is gekoppeld aan de biotische en abiotische 
elementen zoals bodem, water en landschapselementen. Een patroon dat in sterke mate 
ook bepaald is door de inrichtingsmaatregelen in het kader van de aanleg van waterretentie 
en ecologische verbindingszones.  Door beheer wordt dit patroon min of meer gefixeerd. 
De verweving kan op verschillende schaalniveaus uitgewerkt worden. Wat op de schaal van 
het bedrijf verweving wordt genoemd, agrarisch natuurbeheer, kan op perceelsniveau een 
zekere mate van scheiding betekenen: randen van percelen niet bemesten, maar de 
percelen zelf wel. 
 
Het vóórkomen van planten en dieren in een landschap wordt in essentie door drie factoren 
bepaald: 

- de oppervlakte 
- de mate van isolatie 
- de habitatkwaliteit 

De oppervlakte kan door inrichtingsmaatregelen worden vergroot, bijvoorbeeld door meer 
bos te planten ten behoeve van planten en dieren van het bos. De isolatie kan worden 
verminderd door aanleg van landschapselementen die ten doel hebben een verbinding te 
vormen tussen twee gebieden. De habitatkwaliteit kan door gericht beheer nog verder 
worden verbeterd. Overigens hebben de aanleg van de waterretentie, de aanleg van de 
ecologische verbindingszone en de toekomstige aanleg van bos ook alle (mede) ten doel de 
oppervlakte natte en droge natuur te vergroten, isolatie op te heffen en de habitatkwaliteit te 
vergroten. 
 
De aanbevelingen worden zowel geformuleerd per terreintype (paragraaf 6.2.2.) als per 
doelsoort (paragraaf 6.2.3.). Ook bij de diverse terreintypen zijn doelsoorten genoemd. 
De doelsoorten fungeren in feite als een graadmeter voor de kwaliteit van de natuur. Voor 
een aantal doelsoorten heeft Nederland internationaal gezien een relatief grote betekenis. 
Andere doelsoorten vertonen in Nederland een dalende trend (achteruitgang) of zijn 
zeldzaam. Sommige doelsoorten voldoen niet aan deze criteria maar worden toch genoemd 
als indicator voor het gewenste beheer op De Nijensteen. Bij monitoring van natuurwaarden 
kan de aandacht vooral uitgaan naar de doelsoorten. Genoemde doelsoorten zijn 
grotendeels beperkt tot fauna-elementen. 
 

6.2.2. Beheersmaatregelen per terreintype 
Waterberging, weteringen 

De waterberging en weteringen blijken van grote betekenis te zijn voor watervogels en 
steltlopers. Deze betekenis is mede te danken aan de openheid van het landschap en de 
vegetatiestructuur: open vegetatie met water, slikranden en lage begroeiing. Om de 
waterberging en weteringen te behouden voor watervogels en steltlopers, verdient het 
aanbeveling verder dichtgroeien met elzen en wilgen te voorkomen. Een enkele struik kan 
worden getolereerd. Verdere bosvorming dient te worden tegengaan, het liefst worden ook 
de aangeplante bomen en struiken grotendeels verwijderd. 
 
Het maaien van de oevers van de watergangen wordt bij voorkeur maar eenmaal per jaar 
gedaan, in de nazomer als de broedtijd voor vogels ten einde is. Wat dit betreft is het 
voorgestelde nieuwe beleid c.q. protocol voor het beheer van watergangen van het 
Waterschap Veluwe voor het onderhoud van watergangen gunstig voor broedvogels. 
 
De waterberging en weteringen en vijvers zijn voor libellen interessant. De meeste 
libellensoorten leggen hun eitjes in het water in waterplanten, strooien ze boven het water 
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uit, zetten ze af in de modder of net onder het wateroppervlak. Uit de eitjes komen de larven 
die ook in het water leven. Sommige libellensoorten zonnen graag op uitstekende takken of 
twijgen van struiken of op planten. Ook loeren ze vanuit deze positie naar prooidieren. Voor 
libellen is het dus van belang een gevarieerde vegetatiestructuur te ontwikkelen. Bomen en 
struiken moeten niet te dominant worden omdat die teveel schaduw kunnen geven. 
 
Langs de Groote Wetering, ter hoogte van het aan te leggen kleibos, is in 2005 spontane 
rietgroei opgetreden over een breedte van circa 10 meter. Het is nog niet duidelijk hoe de 
rietvegetatie zich ontwikkelt. De rietstrook kan van belang worden voor broedende 
rietvogels, die afhankelijk zijn van (overjarig) riet dat in het water groeit. Enige differentiatie 
als gevolg van verlanding met lisdodden en verbossing is gewenst. Het beheer kan bestaan 
uit een gedifferentieerd, al dan niet jaarlijks, maaien van het riet. 
 
De flauwe oever tussen dit riet en toekomstig aan te planten bos verdient een extensief 
maaibeheer, met bij voorbeeld twee maaibeurten per jaar (in juli en september). Dit komt de 
ontwikkeling van een kruidenrijke flora ten goede, die weer interessant is voor insecten. 
De zandige open stukjes langs de Terwoldsche Wetering zijn van belang voor het 
voorkomen van de Argusvlinder (zie kader in paragraaf 4.5.2). 
 
Voor de Oeverzwaluw en IJsvogel kunnen langs de waterkanten speciale nestwanden 
aangelegd worden. Zie de nadere uitwerking bij de soortgerichte maatregelen. 
 
Doelsoorten: hogere planten van de Rode Lijst; libellen; vissen o.a. Bermpje, Bittervoorn, 
Kleine modderkruiper, Winde; vogels van de Rode Lijst (o.a. Slobeend, Zomertaling, 
Tureluur, Grutto, Gele kwikstaart als broedvogel en vele andere soorten waaronder Grote 
zilverreiger en Slechtvalk als niet-broedvogel); Visarend, Oeverzwaluw, IJsvogel; 
Waterspitsmuis, vleermuizen (foerageergebied). 
 
Grasland 

De floristische waarden van het grasland van De Nijensteen zijn zeer beperkt. Dit komt 
doordat er voorheen een intensief agrarisch beheer heeft plaats gevonden en de percelen in 
2004-2005 bovendien opnieuw zijn ingericht. De kansrijkdom voor weidevogels hangt 
samen met de toekomstige intensiteit van het agrarische grondgebruik. Een groot deel van 
het grasland lijkt niet geschikt voor weidevogels door de storende aanwezigheid van 
hoogspanningsmasten en -draden. Een klein deel van het grasland aan de kant van de 
Groote wetering kan nog betekenis krijgen voor weidevogels. 
 
Voor weidevogels is een mozaïekbeheer van belang. Een mozaïekbeheer bestaat uit 
combinaties van de volgende maatregelen: 

- plasdras-percelen in het vroege voorjaar 
- uitrijden van ruige mest 
- grasland met een rustperiode na voorbeweiding 
- nest- en kuikenbescherming 
- maaitrappen in mei 
- langzaam maaien, schudden, wiersen 
- vluchtstroken in grasland 
- strokenbeheer bij stalvoedering 
- grasland met rustperiodes tot 1, 8, 15 of 22 juni 

 
Perceelsranden worden bij voorkeur extensief en natuurvriendelijk beheerd. In het vroege 
voorjaar niet maaien, slepen of rollen. Niet te veel vee inscharen. Grasland dat rijk is aan 
regenwormen is ook geschikt foerageergebied voor bijvoorbeeld de Das. 
 
Doelsoorten: hogere planten van de Rode Lijst; dagvlinders; vogels van de Rode Lijst (o.a. 
Zomertaling, Patrijs, Grutto, Kerkuil, Gele kwikstaart); Das. 
 
Vijvers, poelen en ruigte 

De poelen die in de ecologische verbindingszone zijn aangelegd maken onderdeel uit van 
de droge ecologische verbindingszone van het model Kamsalamander-Das. Over het 
voorkomen van de Kamsalamander in de nabije omgeving is geen informatie voorhanden. 
Het is zeker niet ondenkbeeldig dat de Kamsalamander zich in de poelen vestigt. Voor 
amfibieën is het van belang zowel het water- als het landbiotoop te ontwikkelen. Dit geldt 
niet alleen voor de poelen, maar net zo goed voor de vijver bij villa Bakhuis. 
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De waterbiotoop is voortplantingswater. Dit dient het liefst aan onderstaande eisen te 
voldoen: 

- niet te sterk beschaduwd 
- diepte > 1 meter met ondiepe delen 
- stilstaand (of zwak stromend) water 
- helder water (niet troebel) 
- schoon water (pH>4,5) 
- mesotroof tot eutroof = (matig) voedselrijk 
- geleidelijk aflopende oever (<1:3) 
- aanwezigheid van een oevervegetatie 
- aanwezigheid van een watervegetatie (eiafzet/schuilgelegenheid) 
- niet bevolkt door grote vissen 
- liever groot dan klein water (heterogener) 

 
Het grootste deel van het jaar leven de amfibieën echter op het land. In de nabijheid van de 
poelen is het van belang ter verbetering van de voedselsituatie en als schuilgelegenheid 
structuur te creëren. Dit kan door het ontwikkelen van een soortenrijke kruidlaag, door het 
ontwikkelen van houtwallen, boomgroepen e.d. Ook liggend dood hout van enige 
afmetingen en plantenresten zijn van belang als schuilgelegenheid. Een ongestoorde 
winterslaap kan soms plaatsvinden in het water. Op het land zijn plantenresten, dood hout of 
zelfs puinresten van belang om in te overwinteren. Indien het in de toekomst noodzakelijk 
wordt een poel op te schonen dient dit in fasen te worden uitgevoerd, waarbij de noordoever 
gespaard moet worden. 
 
Gelet op het open karakter van de poelen op De Nijensteen verdient het aanbeveling hier 
dood hout neer te leggen en enige ontwikkeling van vegetatie op de oevers te stimuleren. 
Anderzijds moeten de poelen dus juist open gehouden worden. Periodiek droogvallen in de 
nazomer is voor amfibieën geen probleem, terwijl dit aan de andere kant de vestiging van 
vis tegengaat. 
 
Doelsoorten: hogere planten van de Rode Lijst; libellen; dagvlinders; Kamsalamander; 
andere amfibieën en/of reptielen van de Rode Lijst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boomgaard 

Een milieuvriendelijk beheer van de boomgaarden draagt bij aan verbetering van het 
leefgebied van enkele soorten vogels van de Rode Lijst zoals o.a. Patrijs, Zomertortel, 
Groene specht, Kerkuil en Steenuil. Valfruit is van belang voor allerlei soorten dieren zoals 
Hoornaar, Das en allerlei lijsterachtigen zoals Koperwiek en Kramsvogel. 
 
Erf en tuin 

De tuin van villa Bakhuis heeft een bijzonder grote betekenis voor paddestoelen. De aan te 
bevelen maatregelen zijn hierboven al beschreven bij het beheer van het parkbos. 
 

 

Waterberging gekoppeld met natuurbeheer levert belangrijke nieuwe biotopen 
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In erf en tuin kan de vlinderrijkdom bevorderd worden door de aanplant van vlinderstruiken 
(Buddleia). Dit geldt bijvoorbeeld voor het erf van villa Bakhuis bij de schutting en de twee 
schuren. In nabijheid van de boomgaard met fruitafval, kan zo een attractieve plek voor 
vlinders gemaakt worden. 
 
De vogelrijkdom kan verder vergroot worden door het nemen van soortgerichte maatregelen 
voor onder meer de Kerkuil, Steenuil, Boerenzwaluw en Huiszwaluw. 
 
Vooral bij de eventuele renovatie van het koetshuis bij villa Bakhuis verdient de 
aanwezigheid van vleermuizen de aandacht. 
 
Doelsoorten: dagvlinders; vogels van de Rode Lijst (o.a. Kerkuil, Steenuil, Boerenzwaluw, 
Huiszwaluw, Grauwe vliegenvanger, Spotvogel, Huismus, Ringmus, Kneu); vleermuizen in 
gebouwen. 
 
Hakhout, houtwallen en singels, struweel-, mantel- en zoombegroeiing 

Vooral op vochtige/rijke bodem kunnen door gericht beheer mooie overgangen worden 
ontwikkeld tussen bos en open terrein in de vorm van zogenaamde struweel-, mantel- en 
zoombegroeiingen. De structuur wordt gevormd door struikvormers als Sleedoorn, 
Eenstijlige meidoorn, Gelderse roos en Hondsroos. Dergelijke ´bosranden´ zijn belangrijke 
leefgebieden voor vele soorten insecten, amfibieën, zangvogels en kleinere soorten 
zoogdieren. Op de Nijensteen lenen de randen van het nog aan te leggen kleibos zich goed 
voor de ontwikkeling van een mantel en zoom. Ook de ecologische verbindingszone zou als 
zodanig beheerd moeten worden om de functie optimaal te vervullen. Het beheer kan een 
zeer extensief kap- en maaibeheer zijn. Het aangrenzende grondgebruik is bij voorkeur een 
extensief graslandbeheer. 
 
De ecologische verbindingszone is voor vlinders en libellen belangrijk, onder meer als 
trekroute, rust- of schuilplek en uitkijkpost (libellen). Langs de singel verdient het 
aanbeveling een kruidenrijke strook te ontwikkelen voor dagvlinders en andere insecten. 
 
Op de plaatsen waar het aan te leggen bos in verband met de aanwezigheid van 
hoogspanningsmasten niet te hoog mag opgroeien, verdient het aanbeveling dit bos te 
beheren als hakhout. In feite is dit een ´vervangings-gemeenschap´ van het Essen-
Iepenbos. Geschikte boomsoorten om aan te planten zijn met Zomereik, Zwarte els en 
vooral Es. Ook soorten als Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn verdragen heel goed een 
hakhoutbeheer. Hakhout wordt elke 10 tot 15 jaar gekapt, zodanig dat ´hakhoutstoven´ 
ontstaan die breed uitstoelen. Een hakhoutbos kan heel rijk zijn aan broedvogels. 
Uiteindelijk kunnen de stoven van vooral Essen in kleibossen rijk begroeid raken met 
bijzondere soorten mossen. 
 
Doelsoorten: hogere planten van de Rode Lijst;  libellen; dagvlinders o.a. Sleedoornpage; 
vogels van de Rode Lijst (o.a. Steenuil, Matkop, Kneu); Das. 
 
Parkbos en nieuw aan te leggen kleibos 

Het parkbos is oorspronkelijk aangelegd als een park-stinzenbos. Tegenwoordig heeft het 
bos vooral ook een grote betekenis voor de natuur. Het beheer dient zowel recht te doen 
aan de cultuurhistorische betekenis als aan de natuurwaarden. 
 
Voor het behoud van de cultuurhistorische betekenis is het goed een extensief onderhoud 
uit te voeren in de vorm van selectieve kap en plaatselijke verwijdering van ruigtebegroeiing 
en struiklaag. De in het bos aanwezige bijzondere bomen dienen te worden vrijgesteld van 
in de kroonlaag al concurrerende Gewone esdoorns, Noorse esdoorns en in mindere mate 
Beuken. Vooral het aandeel esdoorns kan worden teruggebracht ten gunste van andere 
boomsoorten. Pas op dat niet ongewenst bijzondere soorten esdoorns worden gekapt, want 
deze komen ook voor in het parkbos!  De esdoorns dienen ook uit de struiklaag te worden 
verwijderd, waardoor iets meer licht in het bos kan komen.  
 
Van belang is het aandeel staand en liggend dood hout te bevorderen. Staand dood hout 
heeft een betekenis voor de holenbroeders onder de vogels en als kraamkamer of 
verblijfplaats voor vleermuizen. Liggend dood hout kan blijven liggen of het kan worden 
gekort en opgestapeld. Liggend dood hout is vooral van belang voor de ontwikkeling van de 
aan hout gebonden paddestoelenflora. Ook allerlei kleiner dierenleven is aan dood hout 
gebonden. Dood hout biedt nu al schuilgelegenheid aan amfibieën zoals de Kleine 
watersalamander. 
 
Speciale aandacht verdient een goed beheer gericht op het vergroten van de 
paddestoelenrijkdom. Aan de hand van onderstaande tabel 22 wordt op een overzichtelijke 
wijze gekenmerkt waaraan een beheer voldoet dat voor paddestoelen als gunstig kan 



84 Het Achterste Broek ontsloten 

worden aangemerkt. De beheersmaatregelen betreffen niet alleen het beheer van bos, maar 
ook dat van tuin, gazon en grasland. 
 
 
Tabel 22: Beheersmaatregelen en de invloed op paddestoelen 

 

Gunstig Ongunstig 

Bladstrooisel of takken verwijderen uit gazons en schrale 

bermen van lanen 

Houtsnippers in gazons, schrale bermen van lanen achterlaten 

(leidt tot verruiging) 

Zorgen dat niet op bermen geparkeerd of gereden kan worden Schrale bermen bedekken met takken, ook niet tegen ongewenste 

betreding 

Begrazen en/of maaien van gazons, laanbermen en 

graslandvegetaties; maaisel afvoeren 

Maaisel klepelen of laten liggen 

Kleinschalig reliëf in terrein Egaliseren 

Voor ophogen van bermen voedselarm of leemhoudend zand of 

andere ter plaatse aanwezige grondsoort gebruiken 

Voedselrijke aarde of slootbagger op de berm of andere 

paddestoelenrijke plaatsen deponeren 

Bos met rust laten; gefaseerd verjongen bospercelen en lanen Met zware machines het bos betreden 

Gevarieerde leeftijdsopbouw en spontane bosontwikkeling Grote oppervlakten kappen en herplanten 

Gevarieerde soortensamenstelling; aanplanten van bomen met 

veel paddestoelenbegeleiders (eik, els, berk, beuk) 

Monoculturen; aanplanten van bomen met langzaam verterend 

bladstrooisel of weinig paddestoelenbegeleiders 

Verwijderen van overmaat aan esdoorns of andere woekeraars 

zoals Sneeuwbes 

 

Dode stammen en dik hout zoveel mogelijk laten staan of liggen Snoeiafval laten liggen op kale (mosrijke) of reliëfrijke plekken; tuin- 

en ander afval in de bermen en bospercelen laten liggen 

Verwijderen van strooisel Strooiselophoping 

Betreding beperken tot paden Betreding buiten de paden 

Verbrand hout en brandplekken Bemesting en/of bekalking 

Verdroging voorkomen Bos onder water zetten of voedselrijk water aanvoeren 

 
 
De vijvers in het bestaande bos zouden opgeschoond kunnen worden. Van belang is zeer 
zorgvuldig te werk te gaan op een wijze dat de bosbodem niet beschadigd wordt. In het 
verleden is een deel van de bosvijver met tuinafval dichtgestort. Dit tuinafval zou weer 
kunnen worden verwijderd. 
 
De delen van het nieuw aan te leggen bos, die de functie natuur krijgen, behoeven geen 
actief beheer. In de randen van het bos kunnen mantel- en zoomvegetaties worden 
ontwikkeld. 
 
Doelsoorten: paddestoelen van de Rode Lijst, vogels van de Rode Lijst (o.a. Brilduiker, 
Boomvalk, Zomertortel, Groene specht, Grauwe vliegenvanger, Matkop), holenbroeders 
(vogels), vleermuizen in holle bomen. 
 
 

6.2.3 Soortgerichte maatregelen 
Visarend en Slechtvalk 

De Visarend is een doortrekker in voor- en najaar, de Slechtvalk een overwinteraar. De 
hoogspanningsmasten in het gebied worden als uitkijkpost gebruikt. In de toekomst vestigt 
de Visarend zich, in navolging van de Zeearend, mogelijk als broedvogel in Nederland.  
De eerste (mislukte) broedpoging vond plaats in 2002 in de Oostvaardersplassen. De 
Visarend is een zeer verstoringsgevoelige soort die in een straal van 300-400 meter rond 
het nest absolute rust nodig heeft. In Duitsland broedt een aanzienlijk deel van de 
Visarenden in een kunstnest op een hoogspanningsmast. De Slechtvalk broedt sinds 1991 
weer op diverse plaatsen in Nederland, in 2006 voor het eerst ook ergens langs de IJssel. 
De Slechtvalken broeden iets makkelijker in de nabijheid van de mens. Onder meer op hoge 
gebouwen en in kunstnesten in hoogspanningsmasten. Het is geen gekke gedachte op een 
van de hoogspanningsmasten in overleg met de tracébeheerder Tennet een kunstnest te 
plaatsen. Er is een kans dat hierop vroeg of laat een Slechtvalk of misschien zelfs een 
Visarend tot broeden over gaat.  

 
Patrijs 

De Patrijs is een broedvogel van het agrarische cultuurlandschap. Akkerland is het meest in 
trek, vooral als dit wordt afgewisseld met ruige dijken, wegbermen, slootranden, houtwallen 
en singels. De Patrijs is een grondbroeder, daarom vormen overhoekjes en ruigten de 
noodzakelijke dekking voor de broedplaats. 
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Patrijzen eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel, maar de jongen leven de eerste weken 
alleen van insecten en ander klein gedierte. Een oorzaak van de achteruitgang is het gebrek 
aan dierlijk voedsel (insecten) voor de jongen. Als maatregelen voor verbetering van de 
voedselsituatie kunnen worden genoemd: 

- herstel van heggen 
- stroken akkerland braakleggen 
- zo laat mogelijk en gefaseerd, extensief maaien van grasland 
- kruidenrijkdom bevorderen in grasland en akkerland 
- inrichten van overhoeken 
- beperken gebruik van herbiciden en insecticiden 
- sloten uit de schouw nemen 
- zandige plekken maken 

 
Bron: Beschermingsplan Patrijs 1991 

 
Steenuil en Kerkuil 

De Steenuil en de Kerkuil zijn cultuurvolgers en vaak te vinden op plaatsen waar menselijke 
activiteit is. Voorwaarde voor vestiging van deze uilen is de aanwezigheid van rust, 
nestgelegenheid en voldoende voedsel gedurende het gehele jaar. 
 
De Steenuil eet vooral grote insecten, regenwormen en muizen, de Kerkuil vooral muizen en 
ook wel vogels. Voor het verbeteren van de voedselsituatie is het nodig maatregelen te 

nemen waar de prooidieren van de uilen belang bij hebben. Te denken valt aan het creëren 
van bloemrijke randen, wat ruigere overhoekjes en een natuur- en milieuvriendelijk beheer 
van wegbermen, perceelsranden en taluds van watergangen. Van belang is dat het beheer 
niet ´te netjes´ is. Het op de Nijensteen voorgenomen beheer draagt zeker bij aan 
verbetering van de voedselsituatie. Vele uilen worden verkeersslachtoffer. Daarom moet 
een goede afweging gemaakt worden of de dijktaluds ook tot voedselgebied worden 
ontwikkeld. 
 
Op De Nijensteen ontbreekt het de beide uilen nu vooral nog aan geschikte 
nestgelegenheid. Voor de Steenuil vormen holle bomen zoals knotwilgen ideale 

broedgelegenheid. Het verdient aanbeveling op enkele landschappelijk passende plaatsen 
wilgen aan te planten en deze als knotwilg te beheren. Bij het onderhoud van de knotbomen 
moeten de kop van de boom en de daarin aanwezige holten ontzien worden. Ontwikkeling 
van een goede knot wordt bevorderd door de takken om het jaar horizontaal af te zagen.  
 
Zolang onvoldoende ´natuurlijke´ nestgelegenheid aanwezig is, verdient het aanbeveling 
kunstmatige nestgelegenheid aan te bieden in de vorm van speciale Steenuilnestkasten. 
Overigens kunnen Steenuilen ook op andere plaatsen geschikte broedgelegenheid vinden, 
zoals in oude schuurtjes, onder grote stapels hout, stenen of dakpannen e.d. Het verdient 
aanbeveling dit soort elementen op het boerenerf in stand te houden of te bevorderen. 
Nestkasten voor uilen zijn aan de hand van bouwtekeningen eenvoudig zelf te vervaardigen. 
Deze tekeningen zijn te vinden op internet. Er bestaan vooral van de Steenuilenkast diverse 
typen. Voor de Steenuil luistert de locatie van de kast nogal nauw in verband met rust en 

bezonning van de kast. Steenuilen zitten graag een deel van de dag in de zon, vóór de kast. 
De kast mag echter niet in de volle zon geplaatst worden. 
 
Wat de nestgelegenheid van de Kerkuil betreft, kunnen vergelijkbare aanbevelingen gedaan 
worden als voor de Steenuil. Kerkuilen broeden hoofdzakelijk in nestkasten in gebouwen en 
zijn daardoor nog meer aangewezen op de bereidheid van de mens om deze 
nestgelegenheid te verschaffen. Behalve de potstal van de boerderij de Nijensteen, vormt 
vanwege de rustige omgeving ook het koetshuis naast villa Bakhuis een potentieel zeer 
geschikte broedplaats. Hierin kan een speciale Kerkuilenkast worden aangebracht. Ook 
hiervan bestaan bouwtekeningen. 
 
Boerenzwaluw en Huiszwaluw 

De Boerenzwaluw bouwt zijn nest aan dwarsbalken in allerlei gebouwen en onder bruggen. 
Dit is ook op de Nijensteen het geval. Het nest wordt meestal tegen een verticaal vlak 
gebouwd, maar heeft vaak een lichte ondersteuning nodig. Een latje, plankje of een enkele 
spijker is hiervoor voldoende. Belangrijk is dat de nestplaats in een gebouw permanent (dag 
en nacht) bereikbaar is. Een voorkeur gaat uit naar gebouwen waarin dieren worden 
gehouden. Het voedsel van de Boerenzwaluw bestaat vooral uit grotere insecten die binnen 
500 meter van de broedplaats worden verzameld. Het houden van vee en de nabijheid van 
open water zijn bevorderlijk voor de insectenstand. 
 
De Huiszwaluw is ook al broedvogel van De Nijensteen. Nesten worden gemetseld tegen 
gebouwen, vooral onder dakgoten. Broedplaatsen zijn de boerderij De Nijensteen en het 
koetshuis van de villa Bakhuis. Het schilderen van daklijsten dient bij voorkeur buiten de 
broedtijd te gebeuren. De voorkeurskleuren voor de Huiszwaluw zijn wit, crème en geel. Bij 
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vermeende overlast kunnen op >50 cm onder de nesten plankjes worden aangebracht zodat 
mest niet op de grond, maar op de plankjes valt. Verder zijn voldoende bouwmateriaal voor 
nesten en een goede voedselsituatie van belang. 
 
Zwaluwen bouwen hun nest van modder en klei. Voor de zwaluwen is het moeilijk om aan 
nestmateriaal te komen als het boerenerf bestraat of geasfalteerd is. Indien de ontgravingen 
voor de natuurontwikkeling en retentie (te) begroeid raken, kan worden overwogen een 
speciale ´klei-verzamelplaats´aan te leggen. Voor zwaluwen bestaan ook kunstnesten. Het 
aanbieden hiervan is doorgaans niet nodig als bovenstaande aanbevelingen in acht worden 
genomen. 
 
 

 
 
 
Oeverzwaluw 

De Oeverzwaluw is een vogelsoort die op De Nijensteen alleen als doortrekker is 
waargenomen. In potentie is de Nijensteen ook zeer geschikt als broedbiotoop wanneer 
geschikte nestelgelegenheid wordt gecreëerd. Oeverzwaluwen graven 60-120 cm diepe 
nestgangen in zand, leem of klei. Ze houden van loodrechte, onbegroeide wanden. Een 
wand van minder dan één meter hoogte is al voldoende. De nestingang is bij voorkeur 
noord, noord-oost of oost. Oeverzwaluwen broeden in kolonies. Vaak zoeken ze een plek 
nabij het water. Hier kunnen ze veel insecten vinden, die hun hoofdvoedsel zijn. 
Oeverzwaluwen zijn trouw aan hun nestplaats. Ze komen elk jaar terug naar dezelfde plek, 
of daar zo dicht mogelijk in de buurt. Maar ze kunnen ook op geheel nieuwe plaatsen 
opduiken. 
 
IJsvogel 

In de omgeving van De Nijensteen komt de IJsvogel als broedvogel voor. Het hele jaar door 
foerageren IJsvogels op De Nijensteen, zowel in de vijvers van villa Bakhuis als bij de 
weteringen. In potentie vormen ook delen van De Nijensteen een zeer geschikt 
broedbiotoop. Vooral langs de weteringen zijn plaatsen geschikt te maken als broedgebied 
door de aanleg van enkele IJsvogelwanden. Een geschikte locatie wordt gekenmerkt door 
directe nabijheid van water onder de wand. Dit is bij voorkeur een plek waar geen intensief 
oeverbeheer wordt uitgevoerd. Het dient een rustig en ontoegankelijk plekje te zijn, bijv. 
door de aanwezigheid van takkenrillen of struweel. In de directe nabijheid is de 
aanwezigheid van enkele bomen of struiken gewenst als zitpost.  Een wand kan worden 
gemaakt door een oever af te steken. Een andere mogelijkheid is dat een grondwal wordt 
opgeworpen, waarin aan één zijde een steile wand gemaakt wordt. Eventueel kunnen in de 
wanden kunstnesten worden toegepast, maar nodig is dit niet. Er is een brochure 
verkrijgbaar over de aanleg van IJsvogelwanden (Landschap Noord-Holland, 2004). Het is 
heel goed mogelijk dat de IJsvogel zich als broedvogel vestigt. 
 

 

Schuurtjes zijn belangrijk voor erfvogels 
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Oeverzwaluwwand: voorbeeld van soortgerichte maatregelen 
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6.3 Monitoring 
Adrie Hottinga & Gert Prins 

 
Inventarisatie natuurwaarden 

In 2004 en vooral 2005 zijn de natuurwaarden van De Nijensteen in beeld gebracht. De 
hogere planten, vissen en vogels zijn verhoudingsgewijs het beste onderzocht, vooral dáár 
waar in 2004/2005 de waterberging en ecologische verbindingszones tot stand zijn 
gebracht. Veel van de waargenomen soorten planten en vogels waren aanwezig als direct 
gevolg van de inrichtingsmaatregelen. 
 
Ook de paddestoelen van het parkbos zijn in 2005 
intensief onderzocht. Een inventarisatie gedurende één 
jaar is echter te kort om een goed beeld te krijgen van de 
paddestoelenrijkdom. Aan de andere soortgroepen zoals 
slakken, dagvlinders, libellen, amfibieën en zoogdieren is 
slechts zijdelings wat aandacht besteed. De gegevens van 
deze soortgroepen geven slechts een eerste indruk van 
de natuurwetenschappelijke betekenis van De Nijensteen.  
 
Dit rapport bevat de vastlegging van alle resultaten. 
De resultaten vormen een momentopname. 
 
Behoefte aan vervolgonderzoek 

De behoefte aan vervolgonderzoek is tweeledig. Aan de 
ene kant zijn inventarisaties, zoals in 2005 uitgevoerd, van 
belang om een goed (nog beter) beeld te krijgen van de 
huidige natuurwaarden. Voor de soortgroepen zoals 
paddestoelen, dagvlinders, libellen, amfibieën en 
zoogdieren is dit beeld nu nog niet volledig. Aanvullende 
inventarisaties zijn daardoor altijd gewenst om een beter 
inzicht te krijgen in de huidige betekenis voor de natuur. Indien meer bekend is over het 
voorkomen van planten en dieren kan er desgewenst bij het beheer ook beter rekening mee 
worden gehouden. 
 
Aan de andere kant is er een grote behoefte om toekomstige ontwikkelingen te volgen. 
Het is vooral van groot belang om het functioneren van de waterberging met de natte 
ecologische verbindingszone ‘Winde’ te monitoren en te evalueren. Vanuit het rijksbeleid is 
het gewenst om waterbeheer te combineren met andere functies zoals landbouw en natuur. 
De ideeën over de mate waarin waterberging en natuur te combineren zijn lopen sterk 
uiteen. Er is inzicht gewenst in het functioneren van de waterberging zowel uit het oogpunt 
van het waterbeheer als uit het oogpunt van natuur. De eerste resultaten op De Nijensteen 
wijzen uit dat waterberging op bijvoorbeeld vogels van water en moeras een zeer positieve 
uitwerking heeft. De gecombineerde waterberging met natuurontwikkeling draagt méér bij 
aan de biodiversiteit dan de voormalige landbouwgronden. Met de te verwerven inzichten 
kunnen de kansen voor zowel natuur en waterbeheer beter worden herkend en benut. 
Het bestuurlijke en maatschappelijke draagvlak voor de functiecombinatie kan worden 
vergroot met een succesvol praktijkvoorbeeld. 
 
Om dezelfde redenen is het ook van belang om de droge ecologische verbindingszone 
‘Kamsalamander-Das’ te monitoren. Dit geldt ook voor het toekomstig te ontwikkelen 
kleibos, waarvan de verwachtingen hooggespannen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De omgeving van de waterberging is een belangrijke 
winterbiotoop voor de Kolgans 

 

Monitoring geeft inzicht in de ecologische ontwikkeling van De Nijensteen 
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Programma monitoring 

Onder monitoring verstaan we het op regelmatige tijdstippen en op gestandaardiseerde 
manier beschrijven van parameters om na te gaan in hoeverre er vooruitgang geboekt wordt 
bij het realiseren van vooraf gestelde doelen of normen. Alleen wanneer doelen en normen 
duidelijk gekwantificeerd zijn, kan monitoring plaatsvinden. Bij de beheersaanbevelingen zijn 
doelen voor De Nijensteen uitgedrukt in termen van doelsoorten. De monitoring kan zich 
vooral richten op de genoemde doelsoorten. 
 
Onderstaande tabel 23 geeft in het kort weer op welke soortgroepen (met doelsoorten) de 
aanvullende inventarisaties en monitoring zich zouden kunnen richten. 
 
Tabel 23: Programma monitoring natuurwaarden op De Nijensteen 
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Waterberging, 

weteringen 
M-2 M-1 A-2 A-1 M-1 A-1 M-1 A-1 

Grasland 

 
  A-2   A-2   

Vijvers, poelen, 

ruigte 
M-2 M-1 A-2 A-1 M-1 A-1 M-2 A-1 

Boomgaard 

 
        

Erf en tuin 

 
      M-2  

Hakhout, droge 

evz  
M-2 M-1 A-1   A-2 M-2 A-1 

Kleibos 

 
M-1        

Parkbos 

 
A-1 A-2     M-2 A-1 

Legenda: A = aanvullende inventarisatie, M = monitoring, 1/2 = prioriteit hoog/laag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Voorlichting  is belangrijk voor draagvlak voor meer natuur 
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8. Bijlagen 
 
 

Bijlage 1: De familie Bakhuis, eigenaren van het Bakhuis 
 
1. Hendrik Jan Bakhuis, geboren in 1757 als zoon van Aalbert Jans Bakhuis en 

Hermina Lamberts. Hij is gedoopt op 31-07-1757 in Veessen en aldaar overleden op 
13-11-1820, 63 jaar oud. 
Hendrik Jan trouwde met Gerritje Brouwer, geboren in 1785 in Epe als dochter van Gerrit 

Brouwer en Hendrikje van Essen. Zij is gedoopt op 17-04-1785 in Epe. Gerritje is overleden 
op 25-06-1841 in Veessen, 56 jaar oud. 
 
Kinderen van Hendrik Jan Bakhuis en Gerritje Brouwer: 

1.1 Hermina Bakhuis, geboren op 07-10-1808. Overleden in 1836. 
1.2 Hendrikjen Bakhuis, geboren op 19-01-1811 in Veessen. Zij is gedoopt op 

03-02-1811 in Veessen. 
1.3 Gerrit Bakhuis, geboren op 21-04-1815 in Veessen. 
1.4 Lambert Bakhuis, geboren op 17-08-1818 in Veessen. 

 
1.1 Hermina Bakhuis, geboren op 07-10-1808 in Veessen als dochter van Hendrik Jan 

Bakhuis (1) en Gerritje Brouwer. Zij is gedoopt op 16-10-1808 in Veessen. Hermina is 
overleden in 1836 in Olst, 28 jaar oud. 
Hermina trouwde, 22 jaar oud, op 24-02-1831 in Heerde met Jacob Moll. 

 
Kinderen van Hermina Bakhuis en Jacob Moll: 

1.1.2 Hendrik Jan Moll. 
1.1.1 Gerharda Albertina Johanna Moll. 
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Bijlage 2: De Nijensteens, eigenaren van de Nijensteen 
 
1. Hendrik Jans Niensteen, geboren in Dalfsen. 
Hendrik Jans trouwde op 28-05-1769 in Vorchten met Aaltjen Gerrits. 

 
Kinderen van Hendrik Jans Niensteen en Aaltjen Gerrits: 

1.1 Jan Neijensteen. 
1.2 Gerrit Niensteen. Hij is gedoopt op 07-03-1772 in Veessen. 
 Notitie bij Gerrit: Ouders worden bij zijn doop zonder familienaam genoemd 
1.3 Gerrit Niensteen. Hij is gedoopt op 14-12-1777 in Veessen. 
1.4 Wilm Niensteen. Hij is gedoopt op 18-03-1781 in Veessen. 

 
1.1 Jan Neijensteen, zoon van Hendrik Jans Niensteen (1) en Aaltjen Gerrits. Hij is 

gedoopt op 15-05-1769 in Veessen. 
Jan trouwde op 25-04-1802 in Veessen met Aaltjen Jans. 

 
Kinderen van Jan Neijensteen en Aaltjen Jans: 

1.1.1 Aaltjen Neijensteen, gedoopt 4-8-1805. Overleden op 20-02-1856. 
 
Aaltjen Jans was eerder getrouwd met Gerrit Eijkelboom. 

Kinderen van Aaltjen en Gerrit: 
1 Aartjen Eijkelboom. Zij is gedoopt op 26-12-1792 in Veessen. 
2 Willemina Eijkelboom. Zij is gedoopt op 05-03-1797 in Veessen. 
3 Gerritdina Eijkelboom. Zij is gedoopt op 07-03-1802 in Veessen. 

 
1.1.1 Aaltjen Neijensteen, gedoopt 4-8-1805 in Veessen als dochter van Jan 

Neijensteen (1.1) en Aaltjen Jans. Aaltjen is overleden op 20-02-1856, 50 jaar oud. 
Aaltjen trouwde, 25 jaar oud, op 13-08-1831 in Heerde ,Gld met Berent Maten, 27 jaar oud, 

geboren op 23-11-1803 in Veessen ,Gld als zoon van Gerrit Maten en Hendrikje 
Logtenberg. Berent is overleden op 13-10-1872 in Heerde ,Gld, 68 jaar oud. 
 
Kinderen van Aaltjen Neijensteen en Berent Maten: 

1.1.1.1 Gerrit Maten, geboren omstreeks 1832. Gerrit is overleden op 13-07-1834 in 
Heerde ,Gld, ± 2 jaar oud. 

1.1.1.2 Hendrikje Maten, geboren op 01-10-1833. Hendrikje is overleden op 22-10-
1833 in Heerde ,Gld, 0 jaar oud. 

1.1.1.3 Aaltje Maten, geboren op 01-10-1833. Aaltje is overleden op 14-10-1833 in 
Heerde ,Gld, 0 jaar oud. 

1.1.1.4 Gerrit Maten, geboren op 15-10-1834. Overleden op 02-01-1874. 
1.1.1.5 Jan Maten, geboren op 04-06-1836. Overleden op 11-11-1895. 
1.1.1.6 Aaltjen Maten, geboren op 01-04-1838 in Heerde ,Gld. Aaltjen is overleden op 

17-05-1862 in Heerde ,Gld, 24 jaar oud. 
1.1.1.7 Berend Jan Maten, geboren op 12-09-1839. 
1.1.1.8 Albert Maten, geboren omstreeks 1841. Albert is overleden op 22-02-1842 in 

Heerde ,Gld, ± 1 jaar oud. 
1.1.1.9 Aartje Maten, geboren op 21-12-1841. 
1.1.1.10 Alberdina Maten, geboren op 11-12-1847 in Heerde, Gld. 
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Bijlage 3: Paddestoelen van De Nijensteen 
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Bijlage 4: Hogere planten 
 
 

Latijse naam Nederlandse naam Park Tuin 

Droge 

evz Gerst Vijver Natuur+ Sloten Status Opmerking 

Acer campestre Spaanse aak x   x             

Acer cappadocicum Cappadocische esdoorn   x             aangeplant 

Acer negundo Vederesdoorn x               aangeplant 

Acer palmatum Handpalmesdoorn   x             aangeplant 

Acer platanoides Noorse esdoorn x x             aangeplant 

Acer platanoides 'Crimpson King' Noorse esdoorn cv                 aangeplant 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn x x       k     aangeplant 

Acer pseudoplatanus cv purpurea Gewone esdoorn cv x               aangeplant 

Acer pseudoplatanus cv Leopoldii Gewone esdoorn cv x               aangeplant 

Acer saccharinum Witte of Zilveresdoorn x               aangeplant 

Acer saccharum Suikeresdoorn x x             aangeplant 

Achillea millefolium Duizendblad       x           

Aegopodium podagraria Zevenblad x x               

Aesculus hippocastanum Paardekastanje x x             aangeplant 

Aesculus x carnea Rode paardekastanje   x             aangeplant 

Aethusa cynapium Hondspeterselie         x x       

Agrostis stolonifera Fioringras x         x       

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree           x ts     

Alliaria petiolata Look-zonder-look x x               

Allium ursinum Daslook x             F&F-wet stinseplant 

Allium vineale Kraailook x           s     

Alnus cordata Italiaanse els   x             aangeplant 

Alnus glutinosa Zwarte els x   x     xj       

Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart     x     x       

Alopecurus pratensis Grote vossenstaart   v x       sk     

Amelanchier lamarckii Amerikaans krentenboompje   x             aangeplant 

Anagallis arvensis subsp. arvensis Rood guichelheil       x x x       

Anemone nemorosa Bosanemoon x               stinseplant 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid x v   x   x sk     

Apera spica-venti Grote windhalm           x       

Arctium lappa Grote klit x   x             

Arrhenatherum elatius Glanshaver           x sk     

Artemisia vulgaris Bijvoet           x       

Atriplex patula Uitstaande melde       x x x       

Atriplex prostrata Spiesmelde       x           

Avena fatua Oot           x       

Bellis perennis Madeliefje x   x     x       

Berula erecta Kleine watereppe           x       

Betula pendula Ruwe berk x x             aangeplant 

Betula pubescens Zachte berk x x               

Bidens cernua Knikkend tandzaad           x       

Bidens frondosa Zwart tandzaad           slk       

Bidens tripartita Veerdelig tandzaad           x       

Boerenjasmijn Philadelphus spec. x               aangeplant 

Brassica napus Koolzaad       x           

Bromus hordeaceus Zachte dravik     x             

Butomus umbellatus Zwanenbloem           x   F&F-wet   
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Latijse naam Nederlandse naam Park Tuin 
Droge 
evz Gerst Vijver Natuur+ Sloten Status Opmerking 

Callitriche spec. Callitriche spec.           x     Buro Bakker, 2005 

Calystegia sepium Haagwinde             k     

Capsella bursa-pastoris Herderstasje       x x x       

Cardamine hirsuta Kleine veldkers     x     x       

Cardamine pratensis Pinksterbloem x         x t     

Carduus crispus Kruldistel x                 

Carex acuta Scherpe zegge   v       x       

Carex disticha Tweerijige zegge             sk     

Carex flacca Zeegroene zegge           x     P. van Beers, 2006 

Carex hirta Ruige zegge   v               

Carex otrubae Valse voszegge           x     P. van Beers, 2006 

Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge           x       

Carex remota IJle zegge x         x       

Carex spicata Gewone bermzegge x                 

Carpinus betulus Haagbeuk x               aangeplant 

Castanea sativa Tamme kastanje   x             aangeplant 

Catabrosa aquatica Watergras           x       

Centaurea jacea Knoopkruid           x     uit zaadmengsel? 

Cerastium fontanum subsp. vulgare Gewone hoornbloem x   x             

Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem   x       x       

Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem   x             Prov. Gelderland, 2002 

Ceratophyllum demersum Grof hoornblad           x       

Chaenorhinum minus Kleine leeuwenbek         x x       

Chamaecyparis lawsoniana Lawsoncipres   x             aangeplant 

Chenopodium album Melganzenvoet       x x x       

Chenopodium polyspermum Korrelganzenvoet       x x         

Cirsium arvense Akkerdistel x v   x x x s     

Cirsium vulgare Speerdistel     x             

Convolvulus arvensis Akkerwinde           x       

Conyza canadensis Canadese fijnstraal x x     x         

Cornus mas Gele kornoelje x               aangeplant 

Cornus sanguinea Rode kornoelje cf                 

Corylus avellana Hazelaar x   x             

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn x           s     

Crepis biennis Groot streepzaad     x             

Dactylis glomerata Kropaar x vx       x sk     

Datura stramonium Doornappel       x           

Dipsacus fullonum Grote kaardebol             sk F&F-wet   

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren   x             in boomgaard 

Echinochloa crus-galli Europese hanenpoot       x   x       

Eleocharis palustris Gewone waterbies           x       

Elodea nuttallii Smalle waterpest           x       

Elytrigia repens Kweek       x x x       

Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederik           x     Buro Bakker, 2005 

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje   v x x x x sk     

Epilobium montanum Bergbasterdwederik x                 

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik x         x       

Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik   x x   x         

Equisetum arvense Heermoes           x       
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Latijse naam Nederlandse naam Park Tuin 
Droge 
evz Gerst Vijver Natuur+ Sloten Status Opmerking 

Equisetum fluviatile Holpijp           x     kwelindicator 

Equisetum palustre Lidrus       x   x sk     

Erysimum cheiranthoides Gewone steenraket       x           

Euonymus fortunei Kardinaalshoed x               aangeplant 

Euphorbia exigua Kleine wolfsmelk       x       Rode Lijst: BE   

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid       x x x       

Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk   x       x       

Fagus sylvatica Beuk x x             aangeplant 

Fagus sylvatica ´atropunicea´ Bruine beuk x x             aangeplant 

Fagus sylvatica cv pendula Treurbeuk   x             aangeplant 

Fallopia convolvulus Zwaluwtong         x         

Festuca arundinacea Rietzwenkgras   v       x       

Festuca gigantea Reuzenzwenkgras x v               

Festuca rubra Rood zwenkgras x                 

Filipendula ulmaria Moerasspirea             sk     

Forsythia intermedia Forsythia   x             aangeplant 

Fraxinus excelsior Es x   x       s     

Fumaria officinalis Gewone duivenkervel         x x       

Gagea villosa Akkergeelster   x           Rode Lijst: KW Prov. Gelderland, 2002 

Galanthus nivalis Gewoon sneeuwklokje x x             stinseplant 

Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid       x   x       

Galium aparine Kleefkruid x   x     x sk     

Galium palustre Moeraswalstro   v               

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek     x             

Geranium robertianum Robertskruid x v   x           

Geum urbanum Geel nagelkruid x x               

Glechoma hederacea Hondsdraf x x   x x x sk     

Glyceria fluitans Mannagras     x     x s     

Glyceria maxima Liesgras   v       x sk     

Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem           x       

Hedera helix Klimop x                 

Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw   x               

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw x   x x   x sk     

Holcus lanatus Gestreepte witbol   v x     x k     

Hottonia palustris Waterviolier             w   kwelindicator 

Humulus lupulus Hop x           s     

Hydrocharis morsus-ranae Kikkerbeet           x       

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid     x             

Ilex aquifolium Hulst cv JC van Tol x               aangeplant 

Iris pseudacorus Gele lis           x tsk     

Juglans nigra Zwarte noot x               aangeplant 

Juglans regia Okkernoot   x             aangeplant 

Juncus articulatus Zomprus           x       

Juncus bufonius Greppelrus   x       x       

Juncus compressus Platte rus           x       

Juncus effusus Pitrus           x       

Juniperus communis Jeneverbes   x             aangeplant 

Kickxia elatine Spiesleeuwenbek             k Rode Lijst: KW   

Laburnum anagyroides Gouden regen   x             aangeplant 
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Latijse naam Nederlandse naam Park Tuin 
Droge 
evz Gerst Vijver Natuur+ Sloten Status Opmerking 

Lamium purpureum Paarse dovenetel       x x x       

Lapsana communis Akkerkool x         x s     

Lemna minor Klein kroos           x       

Lemna trisulca Puntkroos           x       

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand     x     x       

Leucanthemum vulgare Gewone margriet   x   x   x     uit zaadmengsel? 

Linaria vulgaris Vlasbekje         x         

Lolium perenne Engels raaigras       x   x       

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie x               aangeplant 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver           x       

Lycopus europaeus Wolfspoot           x       

Lysimachia nummularia Penningkruid x         x       

Lythrum salicaria Grote kattenstaart           x sk     

Malva neglecta Klein kaasjeskruid       x           

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid           x       

Matricaria discoidea Schijfkamille       x   x       

Matricaria recutita Echte kamille       x x x       

Medicago lupulina Hopklaver           x       

Mentha aquatica Watermunt         x x       

Mentha arvensis Akkermunt       x x         

Moehringia trinervia Drienerfmuur x                 

Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje   v       x       

Nuphar lutea Gele plomp           x       

Oenanthe aquatica Watertorkruid           x       

Oenothera biennis Middelste teunisbloem x     x x x       

Oenothera parviflora Kleine teunisbloem         x         

Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk x             F&F-wet   

Papaver dubium Bleke klaproos       x           

Papaver rhoeas Grote klaproos       x   x       

Parentucellia viscosa Kleverige ogentroost           x     
één exempl.; met 
graszaad? 

Persicaria amphibia Veenwortel       x x         

Persicaria maculosa Perzikkruid   x   x x x       

Phacelia tanacetifolia Phacelia       x   x     akkergewas in 2005 

Phalaris arundinacea Rietgras   v       x sk     

Philadelphus spec. Boerenjasmijn spec   x             aangeplant 

Phleum pratense subsp. pratense Timoteegras         x x       

Phragmites australis Riet           x       

Physostegia virginiana Scharnierbloem           x     verwilderde tuinplant 

Picea abies Fijnspar x               aangeplant 

Picea orientalis Kaukasische spar   x             aangeplant 

Plantago lanceolata Smalle weegbree           x       

Plantago major subsp. intermedia Getande weegbree   x x             

Plantago major subsp. major Grote weegbree       x x         

Platanus acerifolia Plataan x x             aangeplant 

Poa annua Straatgras x     x x x       

Poa nemoralis Schaduwgras x                 

Poa pratensis Veldbeemdgras           x       

Poa trivialis Ruw beemdgras x   x x   x sk     

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras   x   x x x k     
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Latijse naam Nederlandse naam Park Tuin 
Droge 
evz Gerst Vijver Natuur+ Sloten Status Opmerking 

Populus nigra Zwarte populier           x       

Potamogeton natans Drijvend fonteinkruid           x       

Potamogeton pectinatus Schedefonteinkruid           w       

Potamogeton perfoliatus Doorgroeid fonteinkruid           x       

Potamogeton pusillus Tenger fonteinkruid           x       

Potentilla anserina Zilverschoon           x k     

Potentilla reptans Vijfvingerkruid   x       x       

Prunella vulgaris Gewone brunel   x               

Prunus avium Zoete kers x                 

Prunus padus Gewone vogelkers x   x             

Prunus spinosa Sleedoorn     x       k     

Pterocarya fraxinifolia Vleugelnoot   x             aangeplant 

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes       x           

Quercus castaneifolia Kastanjeblad-eik   x             aangeplant 

Quercus robur Zomereik x         x       

Quercus rubra Amerikaanse eik x x             aangeplant 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem   vx       x sk     

Ranunculus aquatilis Fijne waterranonkel           x stw     

Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer Gewoon speenkruid x                 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem   v x   x x       

Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem         x x       

Ribes alpinum Alpenbes x               stinseplant 

Ribes rubrum Aalbes x                 

Ribes uva-crispa Kruisbes x                 

Rorippa amphibia Gele waterkers   v       x       

Rorippa microphylla Slanke waterkers           x       

Rorippa sylvestris Akkerkers       x           

Rubus caesius Dauwbraam x v x       sk     

Rubus fruticosus Gewone braam           x     Buro Bakker, 2005 

Rumex acetosa Veldzuring     x             

Rumex conglomeratus Kluwenzuring x v         s     

Rumex crispus Krulzuring       x   x       

Rumex hydrolapathum Waterzuring           x       

Rumex obtusifolius Ridderzuring     x x           

Rumex sanguineus Bloedzuring   x             Prov. Gelderland, 2002 

Sagina procumbens Liggende vetmuur   x               

Sagittaria sagittifolia Pijlkruid           x       

Salix caprea Boswilg   x               

Salix cinerea subsp. cinerea Grauwe wilg   x               

Sambucus nigra Gewone vlier x x x       sk*     

Schoenoplectus lacustris Mattenbies           x       

Scrophularia auriculata Geoord helmkruid             sk     

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid x v         s     

Scutellaria galericulata Blauw glidkruid           x       

Senecio vulgaris Klein kruiskruid     x x x x       

Silene latifolia subsp. alba Avondkoekoeksbloem       x   x     gezaaid? 

Sinapis arvensis Herik       x   x       

Sisymbrium officinale Gewone raket       x           

Solanum dulcamara Bitterzoet   x x x   x sk     
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Latijse naam Nederlandse naam Park Tuin 
Droge 
evz Gerst Vijver Natuur+ Sloten Status Opmerking 

Solanum nigrum subsp. nigrum Zwarte nachtschade       x           

Solidago canadensis Canadese guldenroede           x       

Sonchus arvensis Akkermelkdistel       x x x k     

Sonchus asper Gekroesde melkdistel x     x   x       

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel         x x       

Sorbus aria Meelbes   x             aangeplant 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes x x         x*   aangeplant 

Sparganium emersum Kleine egelskop           x       

Sparganium erectum Grote egelskop           x       

Spergula arvensis Gewone spurrie           x       

Spirodela polyrhiza Veelwortelig kroos           x       

Stachys palustris Moerasandoorn       x x x       

Stachys sylvatica Bosandoorn x                 

Stellaria media Vogelmuur       x x x       

Symphoricarpos albus Sneeuwbes x               stinseplant 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel   v x x x   ts     

Syringa vulgaris Sering   x             aangeplant 

Tamarix spec Tamarisk   x             aangeplant 

Taraxacum officinale Paardenbloem x   x x   x       

Taxodium distichum Moerascipres   x             aangeplant 

Taxus baccata Taxus x x             aangeplant 

Thlaspi arvense Witte krodde           x       

Tilia Linde spec x x             aangeplant 

Trifolium dubium Kleine klaver           x     uit zaadmengsel? 

Trifolium hybridum Basterdklaver         x         

Trifolium pratense Rode klaver     x             

Trifolium repens Witte klaver     x x x x       

Tussilago farfara Klein hoefblad       x x x       

Typha latifolia Grote lisdodde           x s     

Ulmus glabra Ruwe iep x                 

Ulmus minor Gladde iep x                 

Urtica dioica Grote brandnetel   v   x   x sk     

Urtica urens Kleine brandnetel     x x           

Valeriana officinalis Echte valeriaan x   x       sk     

Veronica beccabunga Beekpunge           x       

Veronica catenata Rode waterereprijs           x       

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs   x               

Veronica hederifolia Klimopereprijs x                 

Veronica persica Grote ereprijs       x   x       

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs x                 

Viburnum opulus Gelderse roos x   x             

Vicia cracca Vogelwikke     x x           

Viola arvensis Akkerviooltje       x x x       

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje   x               

Viola tricolor Driekleurig viooltje         x         

           

cf = onzekere determinatie           

j = juveniel, k = kiemplant, slk = slootkant, v = vijver in tuin, w = water         

sloten: k = knotwilg, s = sleedoorn, t = dwarssloot, w = weg 
Kerkdijk          
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Bijlage 5: Overzicht waargenomen vogels 
 
Vogels van de Nijensteen en omgeving in 2005 
Periode waarneming medio februari tot medio december 
 

Totaal waargenomen vogelsoorten:  141 
Broedvogels (incl. omgeving) 75 
Rode lijst broed- en niet broedvogels: 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dodaars (Tachyhaptus ruficollis) wintergast 

Wintervogel; gedurende de maanden februari en maart regelmatig enkele ex. in de Groote wetering. 
 
Fuut (Podiceps cristatus) jaarvogel (0+2+3) 

Jaarvogel; tijdens alle veldbezoeken in de Groote wetering en de waterberging en onregelmatig in de Terwoldsche 
wetering aanwezig. In de waterberging twee broedparen aanwezig. Ook een broedpaar in de kolk in de Veesserwaarden 
en 2 broedparen in de kleiputten in de Welsumerwaarden. 
 
Aalscholver (Phalacrocorax carbo) jaarvogel 

Jaarvogel die vrijwel ieder veldbezoek foeragerend in de weteringen is gesignaleerd, alsmede op de IJssel in de plassen 
in de uiterwaarden. In de waterberging zijn vaak meerdere ex. die op de droge delen rusten en hun vleugels drogen. 
De Aalscholver is broedvogel in meerdere natuurreservaten van Staatsbosbeheer langs de IJssel. De dichtstbijzijnde 
broedkolonie bevindt zich in het zachthoutooibos in de Duursche waarden. 
 
Grote zilverreiger (Casmerodius albus) Rode Lijst soort - status gevoelig 

Winter - voorjaar en herfstvogel. Grote zilverreigers broeden in de Oostvaardersplassen en worden de laatste jaren in 
toenemend aantal langs de IJssel en in de binnendijkse gebieden waargenomen. In de Duursche Waarden bevindt zich 
buiten het broedseizoen een slaapplaats van circa 25 ex.. Sinds de aanleg van de waterberging worden meerdere ex. 
buiten het broedseizoen op de Nijensteen waargenomen. De Grote zilverreigers zijn tot begin april aanwezig en in de 
nazomer verschijnen de eerste ex. alweer in de derde decade van augustus. Ook in de omgeving worden vooral in de 
sloten en vochtige graslanden in de broekgebieden foeragerende Grote zilverreigers waargenomen. 
 
Blauwe reiger (Ardea cinerea) jaarvogel 

Jaarvogel die tijdens ieder veldbezoek met meerdere ex. aanwezig is. Door de aanleg van de waterberging is het 
geschikte foerageergebied in omvang toegenomen en de Blauwe reiger profiteert van de uitbreiding van ondiep water. 
De Blauwe reiger is broedvogel in de wilgenbossen in de uiterwaarden; de dichtstbijzijnde (kleine) kolonie is ter hoogte 
van de Houtweg in de Welsumerwaarden. 
 
Ooievaar (Ciconia ciconia) broedvogel omgeving 

Zomervogel die vanaf maart foerageert in met name de vochtige graslanden op De Nijensteen en in de ondiepe delen 
van de waterberging. De waarnemingen beperken zich van twee - tot vier ex. afkomstig uit de directe omgeving waar 
gebroed wordt. Ook deze soort profiteert van de aanleg van de waterberging. In de directe omgeving broeden in 
toenemend aantal Ooievaars op paalnesten. Het dichtstbijzijnde bewoonde nest bevindt zich bij de uitzichttoren in de 
Duursche waarden. De Stichting Nijensteen heeft in augustus 2005 zelf ook een paalnest geplaatst langs de Veluwse 
bandijk. Tevens is voorjaar 2006 nog een paalnest geplaatst op een particulier erf in de directe omgeving van De 
Nijensteen. Hier heeft in 2006 een paar Ooievaars gebroed, met als resultaat die jongen, waarvan er één gestorven is. 
 
Flamingo (Phoenicopterus roseus) toevallige zomergast 

Op 21 juni 2005 werd een Flamingo waargenomen in de kleiputten in de Welsumerwaarden tegenover boerderij De 
Nijensteen. Het is niet bekend waar deze vogel vandaan komt. Er worden in tegenstelling tot de waarnemingen langs het 
Veluwerandmeer niet vaak Flamingo’s langs de IJssel waargenomen. 
 
Knobbelzwaan (Cygnus olor) jaarvogel (1+1+2) 

Broedvogel van de waterberging en de Terwoldsche wetering. Twee broedparen zijn vastgesteld met juvenielen. 
Onregelmatig zijn meerdere ex tot een maximum van tien ex. in de waterberging waargenomen. De waterberging wordt 
als slaapplaats gebruikt en ook verblijven hier Knobbelzwanen tijdens de periode van rui. Alleen tijdens 
hoogwaterperioden op de IJssel en inundaties van de IJsseluiterwaarden worden hogere aantallen in het binnendijkse 
gebied waargenomen. 
 
Soepgans (Anser domesticus) jaarvogel 

Bij de groepen Grauwe ganzen die op De Nijensteen foerageren en in de waterberging rusten en overnachten zijn altijd 
enkele Soepganzen aanwezig. Soepganzen zijn of verwilderde boerenganzen of kruisingen van boerenganzen met 
Grauwe ganzen.  
 

(1) Betekent 1 broedpaar/territorium 
op de Nijensteen en 
(x+1) is een broedpaar in de 
waterberging 
(x+x+1) is een broedpaar in de 
directe omgeving van De Nijensteen 
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Kolgans (Anser albifrons) wintergast 

De Nijensteen ligt in het ganzentelgebied GL 4180 en wordt maandelijks geteld op de tweede zaterdag of derde zaterdag 
gedurende de periode september tot en maart. Deze landelijke ganzentellingen worden gecoördineerd door SOVON en 
alle gegevens worden gedigitaliseerd. Tevens worden de groepen ganzen op de kaart ingetekend zodat een ruimtelijk 
verspreidingspatroon digitaal beschikbaar is. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft in 
2005 ganzenfoerageergebieden ingesteld waar agrariërs in aanmerking komen voor een vergoeding. De Nijensteen 
vormt een onderdeel van het ganzenfoerageergebied Voorbroek – Oene. Deze opvanggebieden hebben een minimale 
omvang van 400 ha. 
Gedurende de maandelijkse ganzentellingen die vanaf september tot en met maart gehouden worden, verblijven in 
toenemende mate vele honderden tot enkele duizenden Kolganzen in de omgeving van de waterberging. Vooral tijdens 
inundaties is de waterberging van belang voor Kolganzen. Op 22 januari 2005 een week na de officiële ganzentelling 
werden 3000 Kolganzen in de omgeving van de waterberging genoteerd. 
Tijdens de ganzentelling op 17 december 2005 werden aan de westzijde van de waterberging circa 4000 Kolganzen 
Gedurende de telling op 14 januari 2006 en gedurende de week na de telling werden aan weerszijden van de Kerkdijk en 
tussen de waterberging en de Achterste weg 9800 Kolganzen waargenomen. 
 
Toendrarietgans (Anser serrirostris) wintergast 

Op 13 november trok een groep kolganzen met een tiental rietganzen in zuidelijke richting langs de IJssel. 
 
Grauwe gans (Anser anser) broedvogel (5+1+0) 

Vrijwel ieder veldbezoek waren Grauwe ganzen aanwezig op de Nijensteen. Niet alleen overdag maar ook ‘s nachts zijn 
Grauwe ganzen aanwezig en gebruiken de waterberging als slaapplaats. Het aantal Grauwe ganzen loopt sterk uiteen; 
van een tiental ex. tot 265 ex. op 6 februari  en op 2 september 350 ex. Een week later werden tijdens de landelijke 
ganzentelling 650 ex. geteld aan de westzijde van de waterberging. Er zijn veel waarnemingen verricht van circa 125 ex. 
die foerageren in de weilanden van de Nijensteen en ook in het vroege voorjaar op de zuidelijk gelegen gerstakker 
aanwezig waren. Ook de laat ingezaaide akkers met een mengsel van graszaad en klaver zijn in trek bij Grauwe ganzen. 
Uit proeven in de uiterwaarden bij Marle blijkt dat Grauwe ganzen percelen die ingezaaid zijn met klaver als 
foerageergebied prefereren boven graslanden zonder klaver. De Grauwe gans is broedvogel op De Nijensteen; in totaal 
werden 6 territoria bezet.  
Het is niet duidelijk waarom in 2005 geen broedsucces is waargenomen, terwijl in de uiterwaarden wel met succes 
jongen zijn grootgebracht. 
 
Canadese gans (Branta canadensis) jaarvogel 

Op 20 maart werden zeven Canadese ganzen waargenomen die vanuit noordelijke richting de waterberging 
“binnenvielen”. Het valt te verwachten dat gelet op de toename van deze ganzensoort in Nederland ook langs de IJssel 
ter hoogte van Veessen deze soort vaker waargenomen zal worden. Op diverse locaties bevinden zich al populaties die 
met succes broeden. 
 
Brandgans (Leucopsis) wintergast 

Op 18 september werden tijdens de eerste waterwildtelling van het seizoen 2005/2006 48 Brandganzen waargenomen 
ter hoogte van de waterberging. De groep streek niet neer maar vloog richting Duursche waarden waar zij invielen. 
Regelmatig worden kleine aantallen Brandganzen waargenomen in de grote groepen Kolganzen die in telgebied 
pleisteren. 
 
Bergeend (Tadorna tadorna) broedvogel (0+0+6) 

Vrijwel ieder veldbezoek werden tijdens het vroege voorjaar en het broedseizoen Bergeenden op De Nijensteen en de 
directe omgeving waargenomen. De meeste waarnemingen werden verricht in de waterberging en ter hoogte van de 
nieuw gegraven plas tussen het parkbos van villa Bakhuis en de Terwoldsche wetering. De aantallen varieerden vanacht 
ex. tot een maximum van tien ex. en een paar met acht juvenielen op 12 juni.  
Op De Nijensteen zijn geen nesten gevonden, maar in de directe omgeving hebben meerdere paren gebroed die na het 
uitkomen van de eieren met de kuikens in de omgeving van de waterberging gesignaleerd werden. In ieder geval waren 
twee broedparen op een erf van een boerderij aan de Achtersteweg 3 te Heerde. Hier broeden de Bergeenden in een 
hooiberg die decennia geleden zijn functie voor het agrarisch bedrijf heeft verloren. 
Het is bekend dat de Bergeenden die in het gebied tussen De Nijensteen en de Achtersteweg broeden met de kuikens 
direct vertrekken naar de weteringen en de IJsseluiterwaarden. 
 
Casarca (Tadorna ferrigunea) jaarvogel 

Op 29 mei werden vier ex. waargenomen ter hoogte van de waterberging. Na enige tijd vertrokken de Casaca’s weer 
richting Welsumerwaarden. Hoewel er ieder jaar Casarca’s in Nederland broeden, blijft het aantal zekere broedgevallen 
klein. Tussen Welsum en Windesheim wordt vrijwel jaarlijks een succesvol broedpaar vastgesteld. 
 
Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) broedvogel (0+0+4) 

Ieder veldbezoek waren Nijlganzen aanwezig, al is het broeden op De Nijensteen net als bij de Grauwe ganzen  
onduidelijk. Er zijn geen nesten van broedende Nijlganzen gevonden, terwijl de soort wel het hele jaar aanwezig is. Eind 
mei en medio juni zijn drie paren met juvenielen waargenomen in de waterberging. Dit betekent dat de Nijlganzen die wij 
waarnamen op De Nijensteen toch op De Nijensteen of in de directe omgeving hebben gebroed. Op 29 mei noteerden 
wij een paar met zes juv. en op 12 juni een paar met vijf  juv. en op 25  juni een paar met drie juv. In alle gevallen betrof 
het paren met kleine pulli, zodat van overlap van waarnemingen geen sprake kan zijn.  
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Indische gans (Anser indicus) jaarvogel 

Langs de IJssel en in de IJsseluiterwaarden worden regelmatig 2 Indische ganzen bij de grote groepen Grauwe ganzen 
waargenomen. In een groep van 129 Grauwe Ganzen verbleef één Indische gans op 29 mei op De Nijensteen. 
 
Mandarijneend (Aix galericulata) broedvogel (1+0+1) 

Tijdens veel veldbezoeken werden Mandarijneenden op De Nijensteen waargenomen met een maximum van drie paar 
op 20 maart. Van de drie paren hebben twee paren gebroed; respectievelijk één paar in de hoogstamboomgaard 
grenzend aan de zuidzijde van De Nijensteen en één paar in het parkbos van villa Bakhuis.  
 
Wilde eend (Anas platyrhynchos) broedvogel (16+0+0) 

Er zijn veel Wilde eenden waargenomen op De Nijensteen. Niet verwonderlijk, aangezien veel nieuwe natte biotopen zijn 
gecreëerd. Deze soort is erg afhankelijk van natte- en vochtige biotopen en jaarlijks kunnen de aantallen flink verschillen. 
Uiteindelijk werden 16 paar vastgesteld, waarbij aangetekend dient te worden dat de werkelijke aantallen vermoedelijk 
hoger zijn. Tijdens het broedseizoen werden de werkzaamheden aan de waterberging in de weilanden afgerond, 
vanwege de natte winter. Hierdoor is verstoring opgetreden van vogels die zich in een broedbiotoop hadden gevestigd.  
 
Krakeend (Mareca strepera) broedvogel (2+1+0) 

Gedurende de voorjaarsronden werden vrijwel ieder veldbezoek Krakeenden bij de waterberging waargenomen. Op 5 
april werden vijf paar waargenomen, waarvan er na de datumgrens nog drie overbleven.  Eén paar in de nabijheid van 
de waterberging; eén paar op de Nijensteen in de grenssloot op de zuidgrens en één paar in de directe omgeving in de 
uiterwaarden. De Krakeend is een soort waarvan het aantal broedparen in deze omgeving nog steeds toeneemt. 
 
Pijlstaart (Anas acuta) – wintergast - Rode lijst - bedreigd 

De verwachting was dat meer Pijlstaarten aangetroffen zouden worden in de waterberging. Maar helaas, slechts op 20 
maart werd één mannetje waargenomen. Sinds de jaren zeventig is deze soort in aantal afgenomen; de areaalinkrimping 
van broedvogels duidt op een afname van > 50 %.  
 
Slobeend (Anas clypeata) broedvogel - Rode lijst - kwetsbaar (0+2+2) 

Slobeenden broeden vooral in waterrijke open graslandgebieden en gebieden met ondiep stilstaand tamelijk voedselrijk 
water. Slobeenden zeven met hun spatelvormige snavel plantaardig en dierlijk voedsel uit het wateroppervlak. Niet 
verwonderlijk dat de Slobeenden in De Nijensteen waargenomen werden in de waterberging. Door de realisatie van de 
waterberging is de oppervlakte ondiep voedselrijk water langs de Groote Wetering toegenomen. In de omgeving van de 
waterberging hebben twee paren Slobeenden een territorium bezet. Ook in de Veesserwaarden en de 
Welsummerwaarden hebben wij regelmatig tijdens het broedseizoen Slobeenden waargenomen, zodat ook in de directe 
omgeving van De Nijensteen Slobeenden twee territoria bezet hebben. 
 
Smient (Mareca penelope) wintergast 

De Smient is een zeldzame broedvogel van laag Nederland en het aantal broedverdachte paren komt in Nederland op 
circa 30 paar uit, naast enkele tientallen overzomerende paren. Op De Nijensteen werden op 24 april nog 38 ex. en drie 
paren Smienten waargenomen. Na deze datum hebben wij geen Smienten meer waargenomen. Op 11 september 
werden weer zeven ex. waargenomen in de waterberging. Dit betekent dat De Nijensteen alleen van belang is als 
overwinteringsgebied voor Smienten.   
 
Wintertaling (Anas crecca) wintergast - Rode Lijst - kwetsbaar 

Gedurende het voorjaar werden tot 24 april nog regelmatig vier paar Wintertalingen waargenomen in de omgeving van 
de waterberging. Gedurende de zomermaanden zijn geen Wintertalingen waargenomen tot 11 september toen weer 
zeven ex. aanwezig waren.  
Op basis van de interpretatiecrietria en het ontbreken van ex. gedurende de maanden mei tot en juli constateren wij dat 
op De Nijensteen geen broedvogels aanwezig waren. In Nederland vertoont de Wintertaling achteruitgang, waarvan de 
oorzaken niet eenduidig zijn. Verhoging van het waterpeil en het creëren van moerasachtige oevers zijn essentiële 
maatregelen voor het verhogen van de kans van broeden. Een goede waterkwaliteit en meer natuurlijk peilbeheer 
waarborgen een rijke watervegetatie en is belangrijk voor foerageermogelijkheden. De omvorming van strakke oevers tot 
plas-dras situaties ten behoeve van waterberging levert een belangrijke bijdrage  voor nieuwe broed- en 
voedselbiotopen.  
 
Zomertaling (Anas querquedula) Rode Lijst - kwetsbaar - broedvogel (0+2+0) 

Zomertalingen werden in en in de omgeving van de waterberging veelvuldig waargenomen. Vrijwel ieder veldbezoek 
werden mannetjes en ook meerdere paartjes waargenomen met een maximum van drie mannetjes op 16 mei. Op basis 
van de criteria voor het vaststellen van broedterritorria zijn twee paartjes genoteerd voor de waterberging. In 
binnendijkse gebieden staan de broedbiotopen behoorlijk onder druk, vanwege de toenemende agrarische 
industralisatie, waarvoor geen ruimte meer is voor overhoekjes en natte oeverzones in het agrarisch productiegebied 
waar Zomertalingen kunnen broeden. De realisatie van waterberging in agrarische gebieden geeft een goede impuls aan 
nieuwe broed- en foerageergebieden voor deze kwetsbare eendensoort.  
 
Kuifeend (Aythya fuligula) broedvogel (0+3+0) 

Op 13 maart werden twee paartjes waargenomen in de Veesserwaarden en dit was het begin van meerdere 
waarnemingen in de uiterwaarden en in de waterberging met als uiteindelijk resultaat drie territoriumhoudende paren in 
de omgeving van de waterberging. Kuifeenden profiteren van extensief landgebruik en een toename van oevers die ten 
behoeve van moerasontwikkeling zijn ingericht. Een uitbreiding van het type waterberging zoals is gerealiseerd op De 
Nijensteen zal zeker een positieve invloed hebben op de broedpopulatie van de Kuifeend. 
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Brilduiker (Bucephala clangula) Rode Lijst - gevoelig - broedvogel (1+0+1) 

De Brilduiker is een bekende verschijning in de omgeving van De Nijensteen. Het eerste broedgeval van Nederland vond 
in 1985 plaats in het kolkje ten zuiden van de afslag van de Houtweg. Na dit eerste succesvolle broedgeval in Nederland 
is een zeer langzame toename vastgesteld, waarbij de meeste zich in het IJsseldal ophouden. De Brilduiker is een 
habitatspecialist die gebonden is aan oude bomen met holten om erin te broeden. In de omgeving moeten vegetatiearm 
water aanwezig zijn om te foerageren. In de omgeving van De Nijensteen broeden de Brilduikers in de 
Welsumerwaarden waar nestkasten opgehangen zijn. Zowel in 2004 als 2005 (zes juv.) heeft succesvol een paar 
gebroed in de oude hoogstamboomgaard aan de zuidgrens van De Nijensteen. Ook was regelmatig een paar aanwezig 
in het parkbos van villa Bakhuis en de Veesserwaarden. 
 
Nonnetje (Mergellus abellus) wintergast 

Gedurende de wintermaanden worden regelmatig Nonnetjes waargenomen in de Terwoldsche wetering en de Groote 
wetering en in het diepe deel van de waterberging.  Er zijn in de waarnemingsperiode geen grote aantallen 
waargenomen; het betrof meestal één of twee ex. 
 
Grote zaagbek (Mergus merganser) wintergast 

Evenals het Nonnetje is de Grote zaagbek voor zijn voedsel aangewezen op visjes, kreeftjes en andere insecten die 
duikend bemachtigd worden. Gedurende de wintermaanden worden regelmatig enkele ex. waargenomen in de 
Terwoldsche wetering en de Groote wetering. 
 
Visarend (Pandion haliaetus) doortrekker 

Ieder jaar worden Visarenden in de omgeving en langs de IJssel waargenomen. Er is een toename van waarnemingen 
vastgesteld na de aanleg van de nevengeul in de Duursche waarden. Zowel gedurende het voorjaar als de in nazomer is 
regelmatig een Visarend gesignaleerd bij de waterberging. (A. Koot en G. Prins mond. mededeling). Het ondiepe en 
heldere water in de waterberging vormt een uitbreiding van de binnendijkse foerageergebieden langs de weteringen. In 
dit rapport is het idee geopperd om in één van de hoogspanningsmasten een nestkorf te plaatsen, analoog aan de 
nestkorven die in het voormalige Oost-Duitsland veel succes hebben. 
 
Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) zomergast 

De soort was in het verleden talrijker dan op dit moment. Onregelmatig broedt een paartje in de tichelgaten van 
Windesheim en worden voedselvluchten geconstateerd in de akkers langs de IJssel. Door het gewijzigd landgebruik zijn 
broedenden Bruine kiekendieven langs de IJssel zeldzaam geworden. Op 10 mei werd een jagend vrouwtje 
waargenomen in de Veesserwaarden en op De Nijensteen waargenomen. 
 
Buizerd (Buteo buteo) - broedvogel - (1+0+1). 

Buizerds worden het gehele jaar op De Nijensteen en omgeving waargenomen. Het aantal broedparen in het 
binnendijkse gebied is de laatste jaren behoorlijk toegenomen. De ruige gedeelten met afwijkend landgebruik ten 
opzichte van de gangbare agrarische exploitatie is gunstig voor foeragerende Buizerds, door de aanwezigheid van 
hogere aantallen muizen. Vrijwel ieder jaar broedt een paartje Buizerds in het parkbos van villa Bakhuis. In 2005 waren 
twee paren aanwezig, waarvan er één paar met succes twee jongen heeft grootgebracht. 
Ook in het agrarisch gebied tussen de waterberging en de Achterste weg heeft een paartje Buizerds in een Els gebroed. 
Ook in het bos van Fortmond was een paar Buizerds aanwezig. Op De Nijensteen waren regelmatig meerdere paren 
foeragerend aanwezig.  
 
Sperwer (Accipiter nisus) jaarvogel 

Het hele jaar worden Sperwers waargenomen op De Nijensteen. Tijdens het broedseizoen worden jagende ex. 
waargenomen die hun broedgebied op de oostelijke Veluwerand hebben en in het Fortmonderbos en de Duursche 
waarden. 
 
Havik (Accipiter gentilis) jaarvogel 

Haviken worden in mindere mate waargenomen dan Sperwers. Ex. zijn gedurende het broedseizoen afkomstig van de 
broedgebieden in het Fortmonderbos en de Duursche waarden en de Veluwerand.  
 
Torenvalk (Falco tinnunculus) broedvogel (1+0+1) 

Ieder veldbezoek waren Torenvalken aanwezig en ze hebben ook gebroed in het parkbos van villa Bakhuis en in het 
noordwestelijke gedeelte van het geïnventariseerde gebied langs de Achterste weg. Na het broedseizoen werden 
regelmatig adulten met juvenielen in de hoogspanningsmasten waargenomen.  
 
Boomvalk (Falco subbuteo)- Rode lijst kwetsbaar - zomergast 

Na het broedseizoen werden zowel adulten als juveniele ex. in de omgeving van de waterberging waargenomen, jagend 
op libellen. Het is niet bekend waar eventueel Boomvalken in de directe omgeving gebroed hebben, aangezien tijdens 
het broedseizoen geen Boomvalken waargenomen werden. De afname van Boomvalken in Nederland heeft een 
duidelijke relatie met de verarming van het agrarisch gebied, waardoor het voedselaanbod drastisch is ingekrompen. De 
inrichting van ondiepe wateren in het agrarisch gebied is door een toename van grote insecten van belang voor 
foeragerende Boomvalken  
 
Slechtvalk (Falco peregrinus) Rode Lijst - gevoelig - jaarvogel 

Slechtvalken worden steeds vaker waargenomen in het IJsseldal, mede dankzij de activiteiten van de 
Slechtvalkwerkgroep die zich beijvert voor een uitbreiding van nestgelegenheid voor deze snelheidsduivel. Het voedsel 
is geen beperkende factor voor uitbreiding van de Slechtvalk als broedvogel, maar wel geschikte nestlocaties. Op de 
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Nijensteen en omgeving worden Slechtvalken waargenomen. Door Anton Koot en Gert Prins zijn meerdere keren 
Slechtvalken op De Nijensteen waargenomen. Tijdens het broedseizoen werd door Adrie Hottinga op 3 juni een ex. 
waargenomen in één van de hoogspanningsmasten aan de westzijde van villa Bakhuis. Wellicht is het een goed idee om 
in één van de hoogspanningsmasten nestgelegenheid te creëren. Inmiddels is in de gerestaureerde pijp van de 
voormalige vlamoven van de steenfabriek Fortmond nestgelegenheid gerealiseerd. 
 
Patrijs (Perdix) Rode Lijst - kwetsbaar - jaarvogel 

De Patrijs is één van de meest bedreigde vogels van het agrarisch cultuurland, vanwege de voortdurende agrificatie van 
het agrarisch gebied. Hoewel de Patrijs de laatste decennia nooit talrijk is geweest in dit gebied, was toch altijd wel een 
broedpaar aanwezig. Alleen op 15 april werd een paartje gesignaleerd in het akkerbouwgebied aan de zuidzijde van de 
Kerkdijk. Hoewel deze waarneming valt binnen de criteria van een territoriumhoudend paar, is deze waarneming niet 
voldoende, aangezien in het verloop van het inventarisatieseizoen geen Patrijzen meer zijn waargenomen. Wanneer de 
eigenaar van De Nijensteen biotopen wil creëren voor Patrijzen, dan is niet ingewikkeld. Onbeheerde stroken in de 
weilanden en akkerrandenbeheer kunnen biotopen creëren die interessant zijn voor de hervestiging van Patrijzen. In de 
omgeving zijn in 2005 Patrijzen in het broedseizoen genoteerd; twee paar met juvenielen in de Vorchterenk, een paar op 
de Hoornsche enk en een paar in de Welsumerwaarden. In de omgeving zijn dus nog meerdere paren Patrijzen 
aanwezig, die voor hervestiging op De Nijensteen kunnen zorgen.  
 
Kwartel (Coturnix coturnix) broedvogel (1+0+0) 

De Kwartel is een bekende verschijning in het IJsseldal. Vrijwel jaarlijks worden Kwartels tijdens het broedseizoen 
gehoord met hun kenmerkende roep. Begin juni en vele weken erna werd een Kwartel gehoord in zeer het kruidenrijke 
graanveld (zomergerst) op De Nijensteen. 
 
Fazant (Phasianus colchicus) broedvogel (4+0+3) 

De Fazant is een echte cultuurvolger die profiteert van ruigten en extensief beheerde graslanden en akkers. In de 
omgeving van villa Bakhuis waren op de akkers drie paar aanwezig en ook een paar op de zuidelijk gelegen akker en 
nog twee paar in de omgeving en één paar tussen de Kerkdijk en De Nijensteen. In totaal zijn zeven paar als 
territoriumhoudend genoteerd. 
 
Waterral (Rallus aquaticus) broedvogel omgeving (0+0+1) 

Waterrallen zijn zeer luidruchtig gedurende de baltsperiode en zijn dan onmiskenbaar aanwezig en s’nachts goed te 
lokaliseren. In de Veesserwaarden in de rietruigten ter hoogte van villa Bakhuis was één territorium.  
 
Meerkoet (Fulica atra) broedvogel (3+6+4) 

Meerkoeten zijn algemene broedvogels die in vrijwel ieder waterrijk gebied aanwezig zijn. Gedurende de wintermaanden 
verschijnen vogels uit het noordoosten en kunnen de aantallen flink oplopen. Vooral gedurende strenge winters zijn er 
veel Meerkoeten in het IJsseldal. Tijdens het inventarisatieseizoen 2005 hebben wij geen strenge winter gehad en waren 
de aantallen niet hoog. In de waterberging verbleven tijdens de wintermaanden en het vroege voorjaar enkele tientallen 
Meerkoeten. In het broedseizoen trad spreiding op en was één paar aanwezig in de vijver van villa Bakhuis, twee  paren 
in de Terwoldsche wetering en zes paren in de waterberging van de Groote Wetering en ook vier paar in het gebied 
tussen De Nijensteen en de Kerkdijk. In totaal werden 13 territoria genoteerd; de realisering van de waterberging heeft 
zeker Meerkoeten aangetrokken en bijgedragen aan het aantal territoria. 
 
Waterhoen (Gallinula chloropus) broedvogel (1+1+0) 

Volgens de atlas van de Nederlandse broedvogels is het Waterhoen nog een talrijke broedvogel van laag Nederland. Het 
is wel opvallend dat daar in het veld weinig van te merken is, aangezien uit onze inventarisaties blijkt dat het Waterhoen 
op de Oost-Veluwe slechts in lage aantallen aanwezig is. Dit geldt ook voor De Nijensteen waar slechts 2 paren 
gelokaliseerd zijn; 1 paar achter villa Bakhuis ter hoogte van de Terwoldsche wetering en 1 paar in de Groote wetering 
bij de waterberging. Ongetwijfeld zal een extensiever beheer van watergangen en bermen langs watergangen bijdragen 
aan biotoopherstel voor het Waterhoen. 
 
Scholekster (Haematopus ostralegus) broedvogel (2+0+1) 

Scholeksters  zijn in het Midden  - IJsselgebied nooit talrijk geweest. Ook op De Nijensteen waren in 2005 maar enkele 
paren aanwezig die verwoedde pogingen gedaan hebben om te broeden. Door het grondverzet dat plaatsvond in het 
broedseizoen hebben wij geen adulten met pulli waargenomen. Het paar dat aan de noordzijde in een maïsakker 
vertoefde, heeft ook geen jongen grootgebracht, vanwege de agrarische bewerkingen op de maïsakker.  
 
Kleine plevier (Charadrius dubius) broedvogel (1+1+0) 

Kleine plevieren zijn echte pioniervogels die hun broedhabitat hebben op onbegroeide bodems in zoetwatermilieu’s. 
Vanaf 9 april waren 2 paar Kleine plevieren aanwezig bij de waterberging. Er zijn meerdere legsels geproduceerd in het 
brede gedeelte van de waterberging. Door het opstuwen van het water inundeerde enkele malen het broedhabitat en 
verdween het legsel onder water. Op 25 juni vond Hendrik Prins tijdens de open dag een nest met één ei en een week 
later vonden we twee eitjes en week later was het nest alweer leeg. Begin juli lagen er vier eitjes in het nest, maar half 
juli was het nest alweer leeg. Dit paar heeft niet succesvol gebroed. Het andere is in juni uitgeweken naar de 
Terwoldsche wetering waar in de zone die bestemd is voor waterberging minder dynamiek is. Dit paar had uiteindelijk 
meer succes en laat in het seizoen zagen we dit paar met één pul. 
 
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) doortrekker 

Tijdens de voorjaarstrek  werden meerdere malen enkele ex. bij de waterberging waargenomen (vier ex. op 20 maart en 
twee ex. op 9 april). 
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Zilverplevier (Pluvialis squatarola) doortrekker 

Onregelmatig worden Zilverplevieren in het IJsselgebied waargenomen. Op 6 mei was één ex. bij een groep Kieviten 
aanwezig op een slibbankje in de waterberging. 
 
Goudplevier (Pluvialis apricaria) Rode lijst - verdwenen - wintergast 

Naast de status als wintergast is de Goudplevier ook een doortrekker die na de broedtijd in de minder intensief 
geëxploiteerde komkleigebieden tijdelijk verblijft. Van het Achterste Broek waar De Nijensteen ligt is weinig bekend van 
pleisterende Goudplevieren. Op 25 september 2004 werd een groepje van 25 ex. waargenomen bij de waterberging en 
op 20 maart werden daar zes ex. waargenomen. 
 
Kievit (Vanellus vanellus) broedvogel (6+0+8) 

Kieviten zijn vrijwel altijd aanwezig op De Nijensteen, afhankelijk van de periode zijn er grotere of kleinere groepen 
aanwezig. De waterberging met de eilandjes is een nieuwe pleisterplaats in het agrarisch gebied. Op 25 september 2004 
telden wij 300 Kieviten en een jaar later op 22 september 285 en op 13 november 550 ex. in de weilanden grenzend aan 
de waterberging. Het broedsucces was zeer wisselend; diverse paren legden eieren op de percelen die in mei zijn 
geëgaliseerd. Uiteindelijk zijn vrij laat in het seizoen toch nog paren met pulli waargenomen. Minder succesvol waren de 
Kieviten op de noordelijk gelegen maïspercelen. Voorzover wij na konden gaan heeft in het akkerbouwgebied geen enkel 
paar pulli grootgebracht. 
 
Bonte strandloper (Calidris alpina) Rode lijst - verdwenen - doortrekker 

Bonte strandloper worden tijdens de voorjaars- en najaarstrek altijd wel opgemerkt langs de IJssel. De aantallen zijn 
altijd laag en veelal zijn het ex. die door de wind afgedwaald zijn. Op 2 september werd één ex. waargenomen bij de 
waterberging. 
 
Oeverloper (Actitis hypoleucos) Rode lijst - gevoelig 

Als gevolg van de natuurontwikkeling langs de grote rivieren neemt het aantal broedparen in Nederland toe. Bij de 
waterberging werden meerdere malen tijdens het voorjaar en najaar oeverlopers gesignaleerd. Doorgaans betreft het 
waarnemingen van enkele ex; op 16 mei werden vijf ex. waargenomen. Als broedgebied is de waterberging (nog) 
ongeschikt, aangezien voldoende dekking ontbreekt.   
 
Bosruiter (Tringa glareola) doortrekker 

Op 25 juni werd tijdens de open dag één ex. foeragerend waargenomen bij de waterberging en ook op 2 september. 
 
Witgatje (Tringa ochropus) doortrekker  

In de maanden april, mei, juni, juli en augustus werden vrij regelmatig twee tot vier ex. bij de waterberging en de brede 
greppels waargenomen.  
 
Tureluur (Tringa totanus) Rode lijst - gevoelig (0+2+0) 

Tureluurs zijn flink in aantal als broedvogel afgenomen in tal van graslandgebieden die intensief geëxploiteerd worden. 
Van De Nijensteen zijn ons geen aantallen bekend. Het ligt niet voor de hand dat grote aantallen aanwezig waren in dit 
voormalige akkerbouwgebied. De wijziging van grondgebruik van akkerbouw naar weidebouw met natte en vochtige kan 
een positieve impuls leveren voor nieuwe broedhabitats. Vooralsnog waren in 2005 twee paar bij de waterberging 
aanwezig. 
 
Zwarte ruiter (Tringa erythropus) doortrekker 

 Op 12 augustus werd één ex. en op 22 augustus werden twee ex. bij de waterberging waargenomen. 
 
Groenpootruiter (Tringa nebularia) doortrekker 

Groenpootruiters worden tijdens de periode van doortrek vrij regelmatig waargenomen langs de IJssel. Ook in de 
waterberging waren vrij regelmatig Groenpootruiters aanwezig. Op 20 september 2004 tijdens één van onze eerste 
veldbezoeken werden 20 Groenpoten waargenomen, vervolgens werden op 24 april enkele ex. waargenomen, op 16 
mei twee ex., op 25 juni één ex., en op 2 september één ex. Hoewel de aantallen niet hoog zijn, is de waterberging wel 
een aantrekkelijke omgeving voor doortrekkende steltlopers. 
 
Houtsnip (Scolopax rusticola) doortrekker 

Gedurende de herfsttrek zijn enkele ex. door Gert Prins in het parkbos van villa Bakhuis waargenomen. 
 
Watersnip (Gallinago gallinago) Rode lijst - bedreigd – jaarvogel 

Watersnippen zijn ernstig bedreigd als broedvogel in agrarische gebieden en hebben nog nauwelijks kansen om 
succesvol te broeden. De agrificatie van ons platteland heeft ertoe geleid dat Watersnippen vrijwel alleen nog hun 
broedgebied hebben in reservaten. 
Hoe Watersnippen zullen reageren op de vernatting op De Nijensteen weten we niet, maar is via monitoring te volgen. In 
2005 werden vrij regelmatig Watersnippen waargenomen in het voor- en najaar met op 18 september 15 ex.  
 
Grutto (Limosa limosa) Rode Lijst - gevoelig - broedvogel omgeving (0+0+5) 

Op De Nijensteen zijn alleen Grutto’s waarnomen in de waterberging  en zijn geen territoriumhoudende vogels 
gesignaleerd. Het betrof ex. die in de aangrenzende vroege voorjaar een territorium bezetten. Hoewel vijf  territoria 
genoteerd zijn in het gebied aan de west- en noordwestzijde van De Nijensteen is de verwachting dat geen enkele 
broedsel is geslaagd. Door vroege maaiactiviteiten waren de Grutto’s eind april alweer vertrokken. 
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Wulp (Numenius arquata) broedvogel omgeving (0+0+4) 

Ook Wulpen die in de omgeving broeden hadden hun slaapplaats in de waterberging. Het betrof drie  
territoriumhoudende paren tussen de Groote wetering en de Achtersteweg en 1 paar tussen De Nijensteen en de 
Kerkdijk. De Wulpen waren wel succesvol met broeden, aangezien meerdere pulli zijn waargenomen. 
 
Regenwulp (Numenius phaeopus) doortrekker 

Jaarlijks worden Regenwulpen tijdens de voor- en najaarstrek waargenomen. In de waterberging sliepen enkele malen 
Regenwulpen; vijf en zes ex. op 9 april; twee ex. op 24 april en twee ex. op 30 april.  
 
Kemphaan (Philomachus pugnax) Rode Lijst -  ernstig bedreigd 

Van deze ernstig bedreigde vogelsoort die vrijwel niet meer langs de Ijssel broedt, werd op 20 maart  één mannetje in de 
waterberging waargenomen. 
 
Kokmeeuw (Larus ridibundus) jaarvogel 

Buiten het broedseizoen zijn regelmatig enkele honderden Kokmeeuwen aanwezig in de waterberging en omringende 
weilanden. Tijdens het broedseizoen zijn kleine aantallen aanwezig. 
 
Stormmeeuw (Larus canus) jaarvogel 

Regelmatig in de waterberging aanwezig, uiteenlopend van enkele - tot vele tientallen ex. 
 
Zilvermeeuw (Larus argentatus) jaarvogel 

Op 20 maart was één juveniel in de waterberging en op 6 mei waren twee  juvenielen aanwezig. 
 
Kleine mantelmeeuw (Larus graellsii) overwegend zomervogel 

Buiten de winter vrij vaak zwervend langs de IJssel. Op 9 april één ad. bij de IJssel ter hoogte van de Veesserwaarden 
en op 6 mei ook één adult ex. langs de IJssel. 
 
Visdief (Sterna hirunda) Rode Lijst - kwetsbaar – zomervogel (0+2+0) 

Schaarse broedvogel langs de IJssel en veel vissend in de omgeving van het Apeldoorns kanaal en overige heldere 
wateren. Tussen 29 mei en 25 juni waren regelmatig 4 ex. bij de waterberging aanwezig. Op 25 juni werd copulatie 
waargenomen en was het idee dat twee paartjes Visdieven zich als broedpaar gingen vestigen op één van de eilandjes. 
Na een week waren deze ex. weer vertrokken. Gelet op het territoriumgedrag hebben wij de twee paar in de lijst van 
territoriumhoudende- en broedvogels opgenomen. Wanneer de waterberging als mogelijke broedbiotoop behouden wil 
blijven dan moet de vegetatie in het gebied via dynamiek van water en wind en periodieke begrazing zeer kort gehouden 
worden. Een voorwaarde is ook dat kale plekken aanwezig zijn. 
 
Zwarte stern (Chlidonias niger) Rode Lijst - bedreigd  

Het is al weer enige decennia geleden dat op tal van locaties Zwarte sterns broedden in de uiterwaarden langs de IJssel. 
Gedurende de voorjaarstrek worden begin mei vrij vaak trekkende Zwarte sterns waargenomen. Op 16 mei werd één 
foeragerend ex. waargenomen in de Welsumerwaarden. 
 
Holenduif (Columba oenas) broedvogel (6+0+1) 

Algemene broedvogel van gebouwen, bomen met holten en knotwilgen. Op De Nijensteen broeden in 2005 5 paar in de 
gebouwen van villa Bakhuis en in het parkbos; één paar in de knotwilgen in het noordelijke deel en één paar in het 
nieuwe gebouw De Nijensteen. 
 
Houtduif (Columba palumbus) broedvogel (13+0+0) 

In totaal zijn 13 paar als broedvogel genoteerd; vooral in het parkbos en de tuin van villa Bakhuis is de soort goed 
vertegenwoordigd met tien paar. Gedurende de herfst waren regelmatig vele tientallen Houtduiven en Holenduiven 
foeragerend aanwezig op de gerstakker. 
 
Turkse tortel (Streptopelia decaocto) broedvogel (2+0+2) 

De Turkse tortel vertoont op het platteland een halvering na de piek van de jaren tachtig met recent enige stabilisatie. De 
veranderingen op het platteland hebben voor deze duivensoort gevolgen. Op De Nijensteen waren maar 2 paar 
aanwezig; één paar op het erf van De Nijensteen zelf en één paar op het erf van villa Bakhuis en nog twee paar in de 
directe omgeving. 
 
Zomertortel (Streptopelia turtur) Rode Lijst - kwetsbaar - broedvogel (1+0+1) 

Met name voedselgebrek in de broedgebieden is naast de problemen in de overwinteringsgebieden één van de 
voornaamste oorzaken dat het gekoer van de Zomertortel zeldzaam is geworden langs de IJssel. Ook het verdwijnen 
van heggen en ruigten is een belangrijke oorzaak van de lage dichtheden in de gebieden waar nog wel Zomertortels 
broeden. Op De Nijensteen waren twee paar aanwezig; één paar in de tuin van villa Bakhuis en één paar op het 
opslagterrein van het waterschap Veluwe. Wellicht dat nieuwe beplantingen en een extensief akkerbeheer ervoor kan 
zorgen dat de soort in dit gebied toe zal nemen. De ontwikkelingen op De Nijensteen zijn voor deze vogelsoort 
hoopgevend. 
 
Koekoek (Cuculus canorus) Rode Lijst - kwetsbaar - broedvogel omgeving (0+0+2)  

De Koekoek is behoorlijk in aantal afgenomen door waarschijnlijk een verschraling van het aantal prooidieren. De 
bescherming is echter complex omdat om te broeden waardvogels aanwezig moeten zijn en over de aanwezigheid van 
prooidieren onvoldoende bekend is. In de Veesserwaarden waren twee roepende mannetjes en vrouwtjes aanwezig. 
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Bosuil (Strix aluco) broedvogel (1+0+0) 

De Bosuil doet het goed in Nederland en is op tal van locaties in het rivierengebied als broedvogel aanwezig. Op De 
Nijensteen broedt al enkele jaren een Bosuil in het parkbos van villa Bakhuis. Het is ons niet bekend hoe lang in het 
parkbos al Bosuilen broeden. Tijdens een telling van Kwartelkoningen ontdekten wij enige jaren geleden de Bosuilen. 
In 2005 had het paar drie juvenielen, waarvan er één met dodelijke afloop tegen het raam van de villa is gevlogen. 
 
Kerkuil (Tyto alba) Rode Lijst - kwetsbaar - broedvogel omgeving 

Hoewel veel tijd door vrijwilligers wordt besteed aan het ophangen en verzorgen van nestkasten is met name ook 
kleinschalig landbouwgebied met ruige overhoekjes noodzakelijk voor het aanbod van muizen. Op de Nijensteen is 
inmiddels ook een kerkuilkast geplaatst in de verblijf van de Brandrode runderen. Regelmatig wordt een Kerkuil 
gesignaleerd. Ook in schuren op het erf van villa Bakhuis is regelmatig een Kerkuil aanwezig. Ook is hier in het verleden 
in één van de schuren een kast geplaatst. 
De locatie van de kasten verdient een verbetering, aangezien ons inziens De Nijensteen wel zeer geschikt is als 
broedlocatie. Tot en met 2004 broedde er ieder jaar een paar Kerkuilen in een kast in een kapschuur op het erf van de 
familie Jonas aan de Houtweg. Eind 2004 zijn de agrarische gebouwen afgebroken. En is deze broedlocatie verloren 
gegaan.  
 
Steenuil (Athene noctua) Rode Lijst - kwetsbaar (0+0+ 2 a 3 pr) broedvogel omgeving) 

De KNNV afdeling Epe en Heerde is vrij goed op de hoogte van de aanwezigheid van Steenuilen in haar werkgebied. Op 
diverse locaties zijn nestkasten aanwezig, maar de meeste paren broeden in schuren. Ten noorden van De Nijensteen is 
een paar Steenuilen aanwezig in de knotenrij tussen De Nijensteen en de Kerkdijk en in de oude hoogstamboomgaard 
aan de zuidwestzijde van De Nijensteen is ook een paar aanwezig. Tevens is een paar aanwezig in de knotenrij ter 
hoogte van het doorbraakkolkje aan de zuidzijde van de Houtweg. In de boomgaard zijn enkele juvenielen uitgekomen, 
maar één jong is verongelukt door hevige slagregens. Het paar aan de noordzijde had in 2005 ook geen succes; tijdens 
één van onze inventarisatieronden vonden wij onder een knotwilg drie leeggezogen eieren. Voor deze uitgesproken 
standvogel kan De Nijensteen belangrijk zijn, wanneer wordt besloten om het landschaps- en het agrarisch beheer af te 
stemmen op de wensen van uilen. 
 
Gierzwaluw (Apus apus) broedvogel (2+0+0) 

De Gierzwaluw is een lastig te inventariseren soort aangezien nestindicatieve waarnemingen tijdrovend zijn. Op basis 
van de vele veldbezoeken op vrijwel alle tijden van de dag hebben wij twee broedparen vastgesteld die hun broedplaats 
hadden onder het dak van het koetshuis van villa Bakhuis. 
 
IJsvogel (Alcedo atthis) broedvogel omgeving 

Zolang strenge winters uitblijven gaat het goed met de populatie IJsvogels in Nederland. Helder stilstaand- en stromend 
water met kleine visjes is een eerste vereiste als foerageergebied voor IJsvogels. De waterberging vormt door zijn helder 
en ondiep water een uitbreiding van het leefgebied in dit deel van Heerde. In het voor- en najaar werden zowel adulte ex. 
als vliegvlugge juvenielen die nog gevoederd werden, bij de waterberging waargenomen. Het is opvallend dat tijdens het 
broedseizoen geen IJsvogels gesignaleerd werden. In voorgaande jaren broeden er IJsvogels in de Welsumerwaarden, 
maar in 2005 zijn daar geen nestholten gevonden. Vooral het bruggetje over een A-waterberging aan de overzijde van 
de waterberging aan de zuidzijde is een geliefdkoosde locatie voor IJsvogels. Op De Nijensteen zijn mogelijkheden voor 
het creëren van nesthabitats. 
 
Groene specht (Picus viridis) broedvogel omgeving 

Meerdere keren werd een Groene specht gehoord ter hoogte van de Achterste weg, maar wij hebben niet kunnen 
achterhalen waar Groene spechten in die omgeving eventueel hebben gebroed. Op De Nijensteen zelf zijn geen Groene 
spechten waargenomen, als zou je dat wel verwachten in de omgeving van het parkbos. Door de honkvastheid van 
Groene spechten zou het kunnen zijn dat De Nijensteen te geïsoleerd ligt voor de vestiging van nieuwe broedparen.  
 
Grote bonte specht (Dendrocopos major) broedvogel (1+0+0) 

Van deze zeer algemene spechtensoort was één paar aanwezig in het parkbos van villa Bakhuis. Ook buiten het 
broedseizoen worden Grote bonte spechten zwervend op De Nijensteen aangetroffen. Ook foerageren ex. vanuit het aan 
de overkant van de IJssel gelegen Fortmonderbos. Regelmatig is vastgesteld dat ex. heen en weer pendelden. 
 
Kleine bonte specht (Dendrocopos minor) broedvogel (1+0+0) 

Van deze lastige te inventariseren soort, die meestal onderschat wordt, was één paar aanwezig in het parkbos. Op basis 
van de goed herkenbare roffel konden de Kleine bonte spechten geïdentificeerd worden. Ook buiten het broedseizoen 
verblijven regelmatig Kleine bonte spechten op De Nijensteen of directe omgeving. Zo werd op 13 november een Kleine 
bonte specht waargenomen in de oude hoogstamboomgaard aan de zuidwestelijke grens van De Nijensteen. 
 
Veldleeuwerik (Alauda arvensis) Rode lijst - gevoelig - broedvogel omg. (0+0+1) 

Deze vanouds karakteristieke heide-, weide- en akkervogel is één van de vogelsoorten die de sterkste achteruitgang 
vertoont door agrificatie en industrialisatie van ons platteland. Ook in het IJsseldal voltrekt zich een proces van sterke 
achteruitgang en dit uit zich ook in de afwezigheid van broedterritoria op De Nijensteen. In maart en april werden 
regelmatig kleine groepjes Veldleeuwerik op doortrek waargenomen. Alleen aan de westzijde van de waterberging was 
één paar territoriumhoudend. Na het broedseizoen werden weer groepjes waargenomen op de najaarstrek die 
foerageerden op de kaden van de waterberging en in de weilanden van De Nijensteen. 
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Oeverzwaluw (Riparia riparia) doortrekker  

Enige decennia geleden was de Oeverzwaluw een algemene broedvogel langs de IJssel. Maar na de bestorting van de 
oevers zijn veel broedlocaties verloren gegaan. De oeverzwaluw is weinig kieskeurig ten aanzien van het broedhabitat 
en vestigt zich vrij snel in aangeboden oeverzwaluwwanden. De oeverzwaluwwand bij gemaal Veluwe in Wapenveld is 
hier getuige van. Ieder voorjaar worden Oeverzwaluwen op doortrek langs de IJssel waargenomen. Op 16 mei werden 
twee ex. waargenomen bij de waterberging. Voor De Nijensteen en het waterschap Veluwe ligt een interessante opgave 
voor de realisering van een nieuw broedhabitat voor de Oeverzwaluw. 
 
Boerenzwaluw (Hirundo rustico) Rode lijst - gevoelig - broedvogel (7+0+0) 

De Boerenzwaluw was een geliefde erfvogel, maar door de nieuwe fytosanitaire maatregelen is deze uiterst sympathieke 
vogel niet meer welkom op veel boerenerven, zonder dat agrariërs hier enige inspraak in hebben. Het afsluiten van 
veestallen heeft geleid tot een afname van het broedbestand en de Boerenzwaluw staat nu als gevoelig op de Rode lijst. 
Op De Nijensteen broeden drie paar bij het hoofdgebouw, één paar in de voormalige paardenstal bij villa Bakhuis en nog 
drie paar onder de bruggen van de weteringen. Tijdens het verzamelingen van de Boerenzwaluwen voor de najaarstrek 
werden vele tientallen ex. foeragerend op De Nijensteen waargenomen.    
 
Huiszwaluw (Delichon urbica) Rode lijst - gevoelig  broedvogel (5+0+43). 

De Huiszwaluw is een interessante soort die sinds 1989 in het kader van een landelijk project door de KNNV wordt 
gevolgd. De boerderij De Nijensteen was altijd een belangrijk broedhabitat voor de Huiszwaluw, naast het koetshuis van 
villa Bakhuis en de voormalige boerderij van fam. Jonas aan de Houtweg. Door de (voormalige) aanwezigheid van een 
paar Kerkuilen is deze laatste broedkolonie verdwenen en dit geldt ook voor de kolonie bij De Nijensteen die door 
verbouwingen is verdwenen. Vanwege de renovatie is in 2005 het aantal broedparen van 28 in 2003 gedaald tot 0, maar 
laat in het seizoen is het eerste nieuwe nest weer onder de nieuwe daklijst verschenen. De Huiszwaluwen hebben zich 
gevestigd bij de villa van de fam. Lagemaat grenzend aan de zuidzijde van De Nijensteen. Hier is een spectaculaire 
toename van het aantal Huiszwaluwen. In totaal hebben in 2005 48 paren gebroed; één paar onder de daklijst van De 
Nijensteen, vier paar onder de daklijst van het koetshuis van villa Bakhuis en 43 paar onder de daklijsten van de villa van 
fam. Lagemaat. In 2006 is het aantal weer toegenomen: villa Bakhuis acht paar. De Nijensteen vier paar. En bij de fam. 
Lagemaat 64 paren.: totaal 76 paren.  
 
Graspieper (Anthus pratensis) Rode lijst - gevoelig - broedvogel (3+0+1) 

Tot half april was er veel doortrek van Graspiepers en waren regelmatig enkele tientallen op de graslanden en bij de 
waterberging aanwezig. Medio mei nadat de werkzaamheden afgerond waren hebben zich uiteindelijk toch drie paar 
graspiepers gevestigd op De Nijensteen. 
 
Boompieper (Anthus trivialis) doortrekker 

Op 22 september werd doortrek vastgesteld van enkele Boompiepers. 
 
Waterpieper (Anthus spinoletta) doortrekker 

Vanaf 12 maart tot en met 9 april werden wekelijks één of twee Waterpiepers bij de waterberging waargenomen. 
 
Witte kwikstaart (Motacilla alba) broedvogel (8+0+3) 

Gedurende het voorjaar werden regelmatig groepjes Witte kwikstaarten bij de waterberging en in het overige gebied 
waargenomen, wat zich uiteindelijk resulteerde in elf broedparen. De bruggen over de weteringen en de gebouwen zijn 
favoriet als nestelplaats. 
 
Gele kwikstaart (Motacilla flava) Rode lijst - gevoelig - broedvogel (5+4+2) 

Vooral in de uiterwaarden waar natuurbeheer plaatsvindt zijn momenteel de hoogste dichtheden van Gele kwikstaarten. 
In het binnendijkse gebied broeden nog wel Gele kwikstaarten, maar alleen wanneer een aantal akkerbouwpercelen bij 
elkaar ligt en geen snijmaïs wordt verbouwd. Op de Nijensteen waren circa vijf paren aanwezig die zich wilden vestigen 
langs de waterberging, maar toch de percelen verlieten, aangezien in mei nog egalisatiewerkzaamheden plaatsvonden. 
In de kruidenakker werd een goed alternatief gevonden en daar werden vijf paar vastgesteld. Ook bij de waterberging 
bleven vier paar en er waren nog twee paren in de directe omgeving. Voor het behoud van de broedplaatsen is extensief 
graslandbeheer en akkerbeheer met wintergranen noodzakelijk. 
 
Noordse gele kwikstaart (Motacilla flava thunbergi) doortrekker 

Van 6 mei tot 16 mei vond doortrek plaatsvindt van vele tientallen Noordse gele kwikstaarten. Vooral bij de waterberging 
werden veel Noordse gele kwikstaarten waargenomen. 
 
Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea) doortrekker 

Op 18 september werden twee Grote gele kwikstaarten overvliegend waargenomen bij de brug van de Terwoldsche 
wetering.  
 
Winterkoning (Troglodytes troglodytes) broedvogel (9+0+0) 

De Winterkoning is broedvogel in de tuin en het parkbos van villa Bakhuis. 
 
Heggenmus (Prunella modularis) broedvogel (2+5+0) 

Op De Nijensteen waren slechts twee Heggenmussen tijdens de broedtijd aanwezig. De Heggenmus prefereert 
struwelen en lijnvormige begroeiingselementen als broedbiotoop. Deze elementen zijn nog zeer maagdelijk op De 
Nijensteen en het parkbos is vermoedelijk te structuurrijk als broedbiotoop. In de lijnvormige elementen tussen de opslag 
van het waterschap Veluwe en de Kerkdijk waren drie territoria.  
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Roodborst (Erithacus rubecula) broedvogel(1+0+0) 

De Roodborst was als bosvogel met slechts één paar tijdens de broedperiode na in het parkbos van villa Bakhuis 
vertegenwoordigd. Voor de broedtijd werden vele ex. genoteerd die op doortrek waren; medio april noteerden wij tijdens 
een nevelronde vijf Roodborsten in het parkbos en na de datumgrens van 1 mei waren op één paar na alle Roodborsten 
vertrokken.  
 
Blauwborst (Luscinia svecica) broedvogel omgeving (0+0+2) 

Blauwborsten worden in toenemende mate waargenomen in de IJsseluiterwaarden. In de Veesserwaarden broeden al 
meerdere jaren enkele paren in de rietruigten met struwelen. In 2005 waren minimaal twee paar aanwezig; 1 in de 
Veesserwaarden en één binnendijks in het rietkraagje ten noorden van de opslag van het waterschap Veluwe. 
 
Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros) doortrekker 

Voor de verbouwing broedde er regelmatig een paartje Zwarte roodstaarten op De Nijensteen. Alleen op 20 maart werd 
een zingend mannetje gesignaleerd op de schoorsteen van De Nijensteen. Daarna zijn geen Zwarte roodstaarten meer 
waargenomen. 
 
Boomklever (Sitta europaea) broedvogel(1+0+0) 

Er broedt één paartje Boomklevers in het parkbos van villa Bakhuis. Ook buiten het broedseizoen zijn in het parkbos 
Boomklevers aanwezig. 
 
Boomkruiper (Certhia brachydactyla) broedvogel (4+0+0) 

In het parkbos en in de tuin van villa Bakhuis broeden vier paartjes. Ook buiten de broedtijd en tijdens de trekperiode zijn 
hier Boomkruipers aanwezig. 
 
Tapuit (Oenanthe oenanthe) Rode lijst – bedreigd - doortrekker 

Op de Nijensteen is de Tapuit doortrekker in klein aantal. Op 25 september 2004 werd één ex. in de omgeving van de 
waterberging waargenomen en op 11 september werden twee ex waargenomen. 
 
Paapje (Saxicola rubetra) Rode lijst – bedreigd – doortrekker 

Evenals de Tapuit wordt het Paapje tijdens de doortrek waargenomen waargenomen op De Nijensteen. Op 26 augustus 
twee ex. tussen de Terwoldsche- en de Groote wetering waargenomen. Wellicht kan een extensief agrarisch beheer 
mogelijkheden bieden voor nieuwe habitats, al zijn de randvoorwaarden voor vestiging vrij scherp, die nog nauwelijks 
passen in het huidige agrarische beheer. 
 
Zanglijster (Turdus philomelos) broedvogel (3+0+1) 

De Zanglijster is broedvogel in het parkbos van villa Bakhuis met drie paar en tevens was één paar aanwezig in de 
omgeving van knotenrij in het noordelijk gebied. Tijdens de trekperiode gedurende de tweede helft van september 
worden veel Zanglijsters waargenomen in de omgeving van villa Bakhuis. 
 
Koperwiek (Turdus iliacus) doortrekker 

Zowel tijdens de voors- en najaarstrek worden Koperwieken waargenomen op De Nijensteen. Waarnemingen worden 
vooral verricht in en de omgeving van het parkbos van villa  Bakhuis. 
 
Grote lijster (Turdus viscivorus) broedvogel(2+0+0) 

De Grote lijster is broedvogel van het parkbos en luidde met  twee paar het vroege voorjaar in tijdens onze start van het 
inventarisatieseizoen in 2005.  
 
Kramsvogel (Turdus pilarus) doortrekker 

Gedurende de voors- en najaarstrek worden grote groepen Kramsvogels waargenomen in de omgeving van de 
boomgaarden. Vooral wanneer valfruit achterblijft is De Nijensteen een belangrijke pleisterplaats voor doortrekkende een 
overwinterende Kramsvogels. Deze betekenis zou nog toe kunnen nemen, wanneer meer valfruit achterblijft ten behoeve 
van lijsterachtigen.  
 
Merel (Turdus merula) broedvogel (10+0+5) 

Het inventariseren van Merels is een lastige klus, aangezien er doorgaans meer mannetjes dan vrouwtjes zijn en Merels 
zeer vroeg hun territorium afbakenen en het intekenen van de territoria niet gemakkelijk is. Ons idee is dat het aantal van 
15 paren dat ook het minimum is dat aanwezig is op De Nijensteen en directe omgeving. Dit wordt bevestigd door 
avondbezoeken wanneer vaak meer mannetjes (dan tijdens de inventarisatieronden) worden waargenomen die een 
gezamenlijke slaapplaats bezoeken.   
 
Beflijster (Turdus torquatus) doortrekker 

Jaarlijks worden Beflijsters op doortrek langs de IJssel waargenomen. Op 24 april werd één ex. waargenomen in de 
boomgaard achter De Nijensteen. 
 
Tuinfluiter (Sylvia borin) broedvogel (2+0+2) 

De Tuinfluiter is broedvogel in het parkbos van villa Bakhuis en tevens was één paar aanwezig in het wilgenbos in de 
Welsumerwaarden en één paar in het struweel grenzend aan de Kerkdijk. 
 
Zwartkop (Sylvia atricapilla) broedvogel (3+0+1) 

Broedvogel van het parkbos van villa Bakhuis met drie paren en één paar in de directe omgeving. 
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Braamsluiper (Sylvia curruca) broedvogel (1+0+0) 

Van de Braamsluiper werd één paar vastgesteld in het parkbos. Kan zeker toenemen als de struwelen zich in de evz 
ontwikkelen. 
 
Grasmus (Sylvia communis) broedvogel (3+0+4) 

Algemeen in struweel en lage bosranden; op De Nijensteen 1 paar in het parkbos en twee paar in de nieuw aangeplante 
struwelen in de evz. In de omgeving nog vier paar in het noordelijk agrarisch gebied met meidoornheggen. Kan ook nog 
toenemen na ontwikkeling van de struwelen in de evz. 
 
Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus) broedvogel omgeving (0+0+5) 

Op De Nijensteen is nog onvoldoende riet aanwezig voor deze aan rietvelden en rietkragen gebonden soort. Gelet op de 
ontwikkeling van riet in de waterberging langs de Terwoldsche wetering kan deze soort zich op De Nijensteen vestigen. 
 
Bosrietzanger (Acrocephalus palustris) broedvogel (1+0+1) 

Deze op De Nijensteen niet talrijke broedvogel bezette één territorium in de ruigte langs de westelijke bosrand van het 
parkbos. Tevens was één territorium in de ruigten ter hoogte van de afslag van de Veluwse bandijk/Kerkdijk. Bij een 
toename van ruigten kan deze soort toenemen op De Nijensteen.  
 
Spotvogel (Hippolais icterina) Rode lijst - gevoelig - broedvogel omgeving (0+0+1) 

Het is onvoldoende bekend waarom de Spotvogel in Nederland zo hard als broedvogel is achteruitgegaan. In de 
omgeving van Veessen waren een decennia geleden meer Spotvogels dan thans. Er werd één territorium genoteerd in 
het wilgenstruweel in de Welsumerwaarden.  
 
Fitis (Phylloscopus trochilus) broedvogel (1+0+2) 

Zeer schaars op De Nijensteen met slechts één territorium in het parkbos en twee territoria in de Veesserwaarden. 
 
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) broedvogel (4+0+4) 

Van deze talrijke broedvogel waren vier territoria in het parkbos en vier territoria in de omgeving. 
 
Goudhaan (Regulus regulus) doortrekker 

Doortrek vindt plaats vanaf medio september waarna ook nog ex. foeragerend in oktober en november waargenomen 
worden in het parkbos. 
 
Vuurgoudhaan (Regulus ignicapillus) doortrekker 

Doortrek in het parkbos is waargenomen gedurende de tweede helft van september tot begin oktober. 
 
Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata) Rode lijst - gevoelig - broedvogel (1+0+0) 

Ook van deze soort is nog onvoldoende van de ecologie bekend om met zekerheid te kunnen zeggen waarom de soort 
in alle habitats afneemt. In de tuin van villa Bakhuis was één territorium en een interessante zangpost in de dode top van 
de Tamme kastanje. 
 
Koolmees (Parus major) broedvogel (4+0+4) 

Meest algemene mezensoort van Nederland die op de Nijensteen duidelijk profiteert van de nestkastjes die hier 
aanwezig zijn. Naast de 4 territoria waren ook in de omgeving vier broedparen aanwezig. Interessant is dat van 
4vierpaar op De Nijensteen hiervan één paar in de perenboomgaard broedde. 
 
Zwarte mees (Parus ater) doortrekker 

Evenals in overige delen van Nederland werden gedurende de maand september verschillede keren groepen van vele 
tientallen Zwarte mezen op doortrek waargenomen in de boomgaard. Op 23 september was goed waarneembaar dat de 
Zwarte mezen uit noordwestelijke richting aankwamen, een tijdje in de boomgaard foerageerden en vervolgens in 
zuidoostelijke richting vertrokken. 
 
Pimpelmees (Parus caerulus) broedvogel (6+0+1) 

Met 5 territoria vertegenwoordigd in de tuin en het parkbos van villa Bakhuis en één op het erf van De Nijensteen en nog 
één paar in het noordelijk gebied. Medio september vond ook doortrek plaats van groepjes Pimpelmezen. 
 
Staartmees (Aegithalos caudatus) doortrekker en wintergast 

Alleen buiten het broedseizoen worden af en toe foeragerende groepjes Staartmezen in het parkbos waargenomen. 
 
Gaai (Garrulus glandularis) broedvogel (2+0+0) 

Gaaien worden vrijwel het hele jaar op De Nijensteen waargenomen, waarbij ook gependeld wordt vanaf het aan de 
overzijde van de IJssel gelegen Fortmond. In het parkbos waren twee territoria.  
 
Kauw (Corvus monedula) broedvogel (3+0+2) 

In het parkbos broeden in de holten van Beuken drie paar en in de Walnoot op het opslagterrein van het waterschap 
Veluwe 2 paar. Na het broedseizoen werd ook regelmatig slaaptrek waargenomen van groepen Kauwen met Roeken en 
Zwarte kraaien die op de weilanden voor het invallen van de duisternis foerageerden en vervolgens richting het 
Fortmonderbos vertrokken. 
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Roek (Corvus frugilegus) broedvogel Heerde en Wijhe 

Op 13 maart werden 2 ex. foeragerend in het weiland waargenomen en vervolgens werden grote groepen op slaaptrek 
waargenomen na het broedseizoen die ook in de weilanden foerageerden. 
 
Zwarte kraai (Corvus corone) broedvogel (2+1+0) 

Broedvogel in het parkbos met  twee paar en één paar in een Es aan het eind van het pad aan de zuidgrens van de 
waterberging. Alleen uit dit nest is één jong met succes uitgevlogen.  
Na het broedseizoen is slaaptrek waargenomen waarbij Zwarte kraaien vergezeld waren met Kauwen en Roeken. 
 
Spreeuw (Sturnus vulgaris) broedvogel (19+0+0) 

De Spreeuw profiteert van de holten in de oude bomen in het parkbos en broedt ook onder het dak van het koetshuis 
van villa Bakhuis. Van de 19 paar waren ook 2 paar op De Nijensteen aanwezig. Na het broedseizoen werden vele 
honderden foeragerende en zich voor het vertrek naar de slaapplaats verzamelde Spreeuwen waargenomen in de 
weilanden en in de hoogspanningsmasten. Van begin september tot medio september werden aantallen genoteerd van 
circa 1750 ex. De slaapplaats van de Spreeuwen die op De Nijensteen werden waargenomen bevindt zich in de 
rietvelden in de Veesserwaarden. 
 
Ringmus (Passer montanus) Rode lijst - gevoelig - broedvogel (3+0+1) 

Met 3 paar voornamelijk aanwezig in de tuin van villa Bakhuis en bewoner van nestkastjes. 
 
Huismus (Passer domesticus) Rode lijst - gevoelig - broedvogel (3+0+0) 

Broedvogel van het koetshuis van villa Bakhuis met (slechts) 3 paar.  
 
Vink (Fringilla coelebs) broedvogel (9+4+0) 

Talrijke broedvogel met zeven paar in de tuin en het parkbos van villa Bakhuis en ook met twee paren aanwezig in de 
perenboomgaard. In de omgeving ook aanwezig wanneer enig struweel en bomen in het agrarisch gebied aanwezig zijn.  
 
Keep (Fringilla montifringilla) doortrekker  

Zowel tijdens de voorjaars- als najaarstrek waargenomen in het parkbos temidden van grote groepen Vinken. 
 
Groenling (Chloris chloris) broedvogel (1+0+0) 

Tijdens het voorjaar meerdere waarnemingen met toch maar één territorium in de tuin van De Nijensteen. Gedurende de 
herfst en de maanden november en december werden regelmatig enkele tientallen Groenlingen foeragerend 
waargenomen in de omgeving van de kaden bij de waterberging. Op de kaden en langs de weteringen zijn op meerdere 
locaties kruiden aanwezig die als zaadbron dienen voor vinkachtigen. 
 
Kneu (Carduelis cannabina) Rode lijst gevoelig - broedvogel (3+0+1) 

DeKneu was met 1 territorium in de tuin van villa Bakhuis en met 2 paar in de boomgaard van De Nijensteen aanwezig; 
ook in het noordelijk gebied was 1 territorium bezet. Het valt te verwachten dat door de ontwikkeling van de struwelen in 
de evz de Kneu op De Nijensteen toe kan nemen als broedvogel. Na het broedseizoen werden vel kneutjes foeragerend 
waargenomen op de kaden langs de waterberging. 
 
Barmsijs (Carduelis flammea) doortrekker 

Tijdens de najaarstrek werden enkele malen een Grote barmsijs genoteerd. 
 
Putter (Carduelis carduelis) broedvogel (3+0+0) 

Er zijn 3 paar genoteerd; 1 paar in de tuin van villa Bakhuis en 2 paar in de perenboomgaard. Ook na het broedseizoen 
werden groepjes Putters waargenomen die foerageerden op de distelzaden in de kruidenakker. 
 
Sijs (Carduelis spinus) doortrekker  

Zowel tijdens het vroege voorjaar als tijdens de najaarstrek werden groepjes Sijzen waargenomen in het parkbos. 
 
Appelvink (Coccothraustes coccthrauses) doortrekker  

Zowel in april en in mei werd één ex. overvliegend waargenomen. Vermoedelijk zijn dit Appelvinken die broeden aan de 
overzijde in het Fortmonderbos. 
 
Kruisbek (Loxia pytyopsittacus) doortrekker 

Zowel tijdens de voorjaars- en najaarstrek zijn overvliegend Kruisbekken waargenomen. 
 
Rietgors (Emberiza schoeniclus) broedvogel omgeving 

De Rietgors werd buiten het broedseizoen regelmatig waargenomen, maar was tijdens het broedseizoen niet aanwezig 
op De Nijensteen. In de Veesserwaarden en Welsumerwaarden waren meerdere territoria bezet. De verwachting is dat 
de Rietgors zich als broedvogel kan vestigen op De Nijensteen. 
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