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1. Voorwoord – Wietske van Apeldoorn (voorzitter)
De Nijensteen is een gerenoveerde IJsselhoeve met bijgebouwen en landerijen aan de IJsseldijk in
Veessen. DOB Equity is gevestigd op de Nijensteen. Recent is het gedeelte bij de oude Villa Bakhuis
ontwikkeld door Maatschap Hassink en Stichting De Nijensteen tot een Natuurboerderij voor de
opfok van Fleckvieh voor de vleesproductie.
In 2005 en 2006 hebben op het gebied van de Nijensteen onder leiding van de KNNV een algemeen
onderzoek en inventarisaties plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in het rapport “het Achterste
Broek ontsloten”. Dit rapport is te vinden op onze website.
De KNNV Epe –Heerde organiseert al een aantal jaren een 1000 soortendag en probeert hiervoor een
interessante locatie te vinden. Dit is zeker gelukt met de Nijensteen. Niet dat we er 1000 soorten
hebben gevonden. Dit zou ook vreemd zijn want in het rapport “het Achterste Broek ontsloten”
worden er maar ruim 600 benoemd. Maar de Nijensteen leent zich voor leuke excursies, naast een
enorme gastvrijheid. Zowel tijdens de nachtvlinderavond op 4 september als op 5 september konden
we gebruik maken van de “aardappelschuur” en alle andere zaken die we nodig hadden.
Loes Jansen had in de schuur samen met Yvonne Zeegers een leuke expositie gemaakt met boeken
van Jac. P. Thijsse . Wim Oosterloo had in de poeltjes rond de Nijensteen allerlei waterdiertjes
gevangen en in bakken op de tafels gezet. Met hulp van meegebrachte naslagwerken zijn er heel wat
op naam gebracht. Ook konden we er ons kopje koffie drinken, broodje eten, soorten determineren
en even bij komen na een excursie of schuilen voor de regen, die vooral vrijdagavond met bakken uit
de hemel kwam.
Ondanks het weer was er toch steeds belangstelling voor de excursies en inventarisaties. Naast
zoveel mogelijk soorten vinden leent de 1000 soortendag zich ook goed om eens met een andere
werkgroep mee te gaan.
De 1000 soortendag sluiten we af met een “nazit” Hierin wordt onder het genot van een hapje en
een drankje een kort verslag gegeven van de excursies en de gevonden soorten. In totaal ruim
400.Verschillende leden die gedurende de dag niet aanwezig konden zijn o.a. vanwege de pleinmarkt
in Epe konden zo toch een klein stukje mee maken van deze interessante, maar ook gezellige
activiteit.
Het is natuurlijk jammer om niets met de uitkomst van alle inventarisaties te doen. Daarom hebben
we ook dit jaar besloten er een verslag van te maken. Ook door de Nijensteen wordt dit op prijs
gesteld. Van iedere excursie is een verslag gemaakt door de excursieleider. Herman Snoek heeft er
een geheel van gemaakt. Een van de aanbevelingen in het rapport ”het Achterste Broek ontsloten” is
het blijven monitoren van dit gebied. Dit verslag is slechts een kleine bijdrage. We hopen dan ook
dat, zodra alle bouwactiviteiten op en in de buurt van de Nijensteen, zoals het fietspad over de Grote
Wetering richting de Achterseweg en de aanleg van de inlaat voor de hoogwatergeul zijn afgerond er
een nieuwe inventarisatie ronde komt. Uiteraard wil de KNNV hier graag aan meewerken.
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2. Samenvatting en resultaten
Op 4 en 5 september 2015 zijn in het gebied van de Nijensteen inventarisaties gedaan voor de 1000
soortendag. Ook is er een algemene excursie gegeven en is in de ontvangstzaal een tentoonstelling
verzorgd omdat het 100 jaar geleden is dat Jac P. Thijsse is geboren. In de zaal was ook een
opstelling met waterbeestjes die in de sloten van de Nijensteen voorkomen.
Alle werkgroepen hebben een inventarisatie gedaan en een verslag gemaakt van de situatie in het
gebied. De insectenwerkgroep had op 4 september een opstelling gemaakt met verlichte lakens en
een verzamelval om nachtvlinders te vinden.
Aan de eind van 5 september is de 1000 soortendag afgesloten met een gezamenlijke terugblik op de
resultaten en een informeel samenzijn.
In 2005 is een uitgebreid rapport van KNNV verschenen over de Nijensteen waarin inventarisaties en
overzichten. Daarom was het interessant om 10 jaar later weer inventarisaties te doen. Door de
beperkte omvang kunnen hieruit geen conclusies getrokken worden over het verloop, maar geeft het
wel inzicht in de huidige situatie. Bijzondere bevindingen waren bij de vogelwerkgroep de groep
Lepelaars en 12 soorten vogels die op de Rode lijst staan.
De plantenwerkgroep had als bijzondere vondsten de Perzische klaver, die wellicht als
groenbemester is meegekomen en het Geelhartje, dat op de Rode lijst staat.
Bij de vleermuizen zijn 3 soorten gezien, ondanks het matige weer op vrijdagavond. De andere
werkgroepen zagen vooral gangbare soorten.
In de overzichten van de werkgroepen staan uitgebreide overzichten van de inventarisatie.
Uiteindelijk zijn er deze dagen 57 vogelsoorten, 222 plantensoorten, 3 soorten vleermuizen, 7
nachtvlinders, 5 dagvlinders en 4 soorten libellen. Van de mossen 28 bladmossen en 2 levermossen.
Er zijn 34 soorten paddenstoelen geïnventariseerd. Daarnaast de nodige “bijvangst” als hazen, een
ree, slakken, kevers en dergelijke. Ook een collectie met waterbeestjes. Samen komt het aantal
geregistreerde soorten ruim boven de 400 uit. Hoewel het aantal geen doel op zich is, geeft het
inzicht in de variatie aan planten- en diersoorten op de Nijensteen. Een totaaloverzicht staat in de
inventarisatieverslagen.
Uit de verschillende verslagen komt de wens naar voren dat het zinvol is om voor het gebied van de
Nijensteen verder te gaan met de inventarisaties om een goed beeld te krijgen van de verloop in de
tijd.
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3. De Nijensteen
Langs de IJsseldijk in Veessen stonden oorspronkelijk ter hoogte van de huidige Nijensteen drie
boerderijen. Twee maken nu deel uit van de huidige Nijensteen, de derde boerderij is begin jaren
tachtig van de vorige eeuw uitgebrand en bestaat niet meer.
De eerste boerderij is al vroeg beschreven. Boerderij de Eikelboom wordt al in 1520 genoemd. Uit
onderzoek van D. Otten over Boerderijnamen in Heerde blijkt dat de boerderij die nu Nijensteen
heet, de oorspronkelijke boerderij de Eikelboom was.
Boerderij Bakhuis is naar zeggen opgeschoven van plaats. In 1832 bij aanvang van het kadaster, stond
een huis op de plek waar nu het park is. Waarschijnlijk heeft de familie Bakhuis de oorspronkelijke
boerderij afgebroken en heeft zuidelijker, dichter bij de Nijensteen, een nieuwe boerderij gebouwd.
Na de bouw van de veestal voor opfok van Fleckvieh is op de voormalige plaats van de boerderij een
zgn. Folly gebouwd, die in staal de contouren van de oude boerderij laat zien.
Van oorsprong zijn de lichte gronden langs de IJssel gebruikt voor fruitteelt. Bij iedere boerderij was
de boomgaard dan ook belangrijk. Het was allemaal hoogstamfruit. Zo ook bij de Nijensteen.
DOB Equity is gevestigd op De Nijensteen en investeert in projecten met een “social impact” in OostAfrika. 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 is een biologische
appelboomgaard die wordt gepacht door Arnold Bosgoed. Het onderzoeken van de nieuwste
technieken op het gebied van onkruidbestrijding (en daarmee ongediertebestrijding) kan een
bijdrage leveren aan de fruitwereld. De gebouwen worden o.a. gebruikt voor maatschappelijke
doelen zoals kinderkampen van Stichting De Ster.
Stichting de Nijensteen heeft tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling van het platteland in haar
omgeving. Zij doet dat door middel van het stimuleren van duurzame landbouw, natuurbeheer,
duurzaam bouwen en door behoud van cultuur historische elementen in het landschap. De
Nijensteen wil de wijze waarop zij invulling geeft aan deze doelstelling graag delen met andere
belangstellenden zodat initiatieven navolging krijgen of tot voorbeeld dienen voor andere mensen en
organisaties. Daartoe stelt zij de accommodatie en locatie ter beschikking voor bijeenkomsten,
evenementen en activiteiten.
Op de volgende kaart is het terrein van de Nijensteen weergegeven. De inventarisaties hebben
binnen dit gebied plaatsgevonden.
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Kadastrale kaart gemeente Heerde met de Nijensteen
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4. Algemene excursie – Adrie Hottinga
De Nijensteen en Villa Bakhuis in breder perspectief
Tijdens de 1000 soorten dag die in het teken stond van inventariseren van zoveel mogelijk soorten is
ook een algemene excursie verzorgd. De excursie startte om 14.00 en duurde tot circa 15.45. Vanaf
De Nijensteen werd een wandeling gemaakt langs de oude perenboomgaard, naar het veebedrijf
Bakhuis. Vervolgens ging het naar het waterretentiegebied en van daar terug langs de biologische
appelboomgaard en moestuin. Het gebouw waarin de bijeenkomst werd georganiseerd is
zelfvoorzienend voor wat betreft de warmte voorziening. Op het dak zijn zonnepanelen geïnstalleerd
en er wordt gebruik gemaakt van grondwaterverwarming. Naast het hoofdgebouw zijn twee
hooibergen gebouwd die een moderne weerspiegeling zijn van het voormalige erf. De
perenboomgaard met Doyenne du Comice, Tromphe de Vienne en Conference is een halfstam
boomgaard die meer dan 45 jaar oud is en uniek in het IJssel landschap. Het zijn drie soorten
handperen die erg gewild zijn. Aan de rand van het oude parkbos bij de voormalige villa boerderij
Bakhuis zijn aan de rand enkele beuken met spechtengaten. Op vrijdagavond zagen wij daar tijdens
de vleermuis excursie onder leiding van Frans Bosch een aantal vleermuizen, die vermoedelijk in de
spechtenholten overzomeren. Het parkbos is vanuit cultuurhistorisch perspectief interessant. Het
parkbos is aangelegd door de firma Copijn uit Groenekan en dateert uit 1880. Uit de kadastrale
gegevens kunnen wij dat opmaken, aangezien in een gevelsteen in het voormalige koetshuis het
jaartal van 1878 is gebeiteld. In het parkbos zijn voor de gemeente Heerde bijzondere bomen
aanwezig: respectievelijk Cappadonische esdoorn, Italiaanse es, Taxus (oudste van Heerde)
Vleugelnoot en Zwarte noot. Het parkbos is lang verwaarloosd, maar in 2015 tijdens de renovatie van
dit gedeelte van de Nijensteen weer in oorspronkelijke Engelse landschapsstijl ingericht (slingertuin).
De villa is afgebroken en daarvoor in de plaats is een folly gebouwd uit corten staal met de
oorspronkelijke vorm van de villa. Het oude koetshuis is afgebroken behalve de karakteristieke
voorgevel en nu in gebruik ten behoeve van het nieuwe veebedrijf Bakhuis.

Figuur 1 Albert Hassink, medeeigenaar van natuurboerderij
Bakhuis geeft informatie over het
beheer op de Nijensteen

.
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Uit oude bouwmaterialen is een schuurtje gebouwd dat als rustplaats gaat fungeren voor wandelaars
en fietsers die gebruik kunnen maken van een nieuwe fietsverbinding tussen de IJsseldijk en de
Achterseweg in Heerde. Naast al deze restauratiewerken en nieuwbouw van het koetshuis en de folly
is een nieuwe veestal gebouwd waar jongvee wordt opgefokt voor vleesverwerking. Op 5 september
heeft één van de eigenaren van de nieuwe veestal Albert Hassink ons rondgeleid in de veestal en
uitgelegd over zijn Fleckvieh; dubbeldoelras koeien die melk produceren, maar zeer geschikt zijn voor
de vleesproduktie. Het veebedrijf Bakhuis is een onderdeel van het familie bedrijf Grote Voorn dat
ook vele tientallen hectares beheer verzorgt van Het Geldersch Landschap en het Staatbosbeheer in
de uiterwaarden langs de IJssel. Na het interessante exposé van Albert Hassink, dat vooral ging over
logisch “boeren” gaan wij over de Stroombreed richting het waterretentiegebied bij de Groote
Wetering. Ter hoogte van de Stroombreed is een zanddepot waar (on)regelmatig dassen hun
zomerverblijf hebben. Bij het waterretentiegebied zien wij Krakeenden, Kuifeenden en vele tientallen
Meerkoeten. Na de wandeling langs de Groote Wetering wandelen wij langs de nieuwe
appelboomgaard die op biologische principes wordt beheerd. Er zijn drie soorten appel aangeplant
die voornamelijk naar Duitsland worden geëxporteerd. Na de wandeling nemen wij nog een kijkje in
de moestuin, waarvan producten gebruikt worden voor de gasten en de medewerkers van DOB
Equity, die kantoor houden in de voormalige boerderij De Nijensteen. Het is een interessant gebied
dat zowel vanuit natuur, landschap en cultuurhistorie de moeite waard is voor een wandeling met
een verhaal.

Figuur 2 Veestal met ervoor de folly van de voormalige boerderij Bakhuis

Verslag 1000 soortendag 2015. Pag 8

5.

Inventarisaties
De uitgebreide lijsten van de inventarisaties staan in de Bijlagen.

Planten – Ger Breman
We zijn allemaal goed voorbereid op de matige weersvooruitzichten en met laarzen en meer kleding
verschenen dan gebruikelijk voor begin september.
Om tien uur zijn de leden van de (vaat)plantenwerkgroep ruim vertegenwoordigd en er klaar voor
om ’s morgens en ’s middags het uitgestrekte terrein van de Nijensteen te inventariseren. Na een
“voorloopronde” de afgelopen week is gekeken welke plekken het meest interessant zijn en hoe het
beste gelopen kan worden. Mariet van Gelder zoekt en noteert tevens de mossen.
Naast een aantal leden van de plantenwerkgroep loopt ook een gast van de KNNV uit Deventer mee.
Dan zie ik nog de kleinkinderen van Wietske die me een Madeliefje brengen, meer gasten zie ik niet.
We beginnen onze eerste ronde langs en door de boomgaard. Opvallend zijn hier de afmetingen van
de planten onder de bomen. Zoals die van het Zilverschoon en de Paarse dovenetel. Het aantal is
beperkt en op de meeste plekken staan dezelfde soorten. Een leuke vondst is de Middelste
dovenetel die op enkele plekken tussen het paarse familielid staat.

Figuur 3 Vondst van een bijzonder exemplaar

De kleur verschilt overigens nauwelijks. De tweede generatie dit jaar van de Kleine veldkers staat in
bloei. Na de hectaren grote boomgaard verder langs grasland, bospercelen en waterkanten. Door de
verschillende biotopen blijven we strepen. Na twee uur lopen pauzeren we en beginnen de tweede
ronde voor de hoeve. Een parkachtig terrein begrensd door de IJsseldijk. Die dijk belooft natuurlijk
weer nieuwe soorten voor onze streeplijst. Echt nieuw voor ons is een klaver die met maar moeilijk
thuisgebracht kan worden. Na het vinden van de typische vruchten wordt hij als Perzische klaver
genoteerd.
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Waarschijnlijk is deze plant, net als meer vlinderbloemigen vroeger in de omgeving ingezaaid als
groenbemester. De oude strook bos langs de dijk levert weinig soorten op. Wellicht hebben hier
Speenkruid en Bosanemoon gebloeid, maar we kunnen geen exemplaren meer ontdekken. Weinig
opvallend, maar goed vertegenwoordigd in het bos is het Reuzenzwenkgras. Voor de meesten voelt
het toch als een kleine zege een niet alledaags gras te determineren. Na de bosstrook door jongere
bosaanplant naar gedeeltelijk verschraalde grond. Een brede bloemrijke vochtige, maar nu natte
zone van meer dan honderd meter lengte langs een ten dele begroeide waterpartij. Hier vinden we
de meest bijzondere soort van vandaag: het op de rode lijst staande Geelhartje.

Figuur 4 Geelhartje

Door het natte weer zijn de bloemblaadjes gesloten en het hartje moeilijk te zien. De plantjes staan
overal op deze vlakte en het moeten er vele duizenden zijn. Toch valt het plantje niet op door zijn
grootte en vorm. Wat wel opvalt zijn de vlakken met een blauwachtige begroeiing: de Blauwe zegge.
Andere zeggen zien we ook wel, in minder grote aantallen. Enkele soorten zijn moeilijker te
determineren door gebrek aan bloemen of vruchten. Waarschijnlijk Geelgroene, Zwarte en Scherpe
zegge. In de oeverzone enkele exemplaren Hoge cyperzegge. Verspreid op dit terrein en de directe
omgeving het Kantig hertshooi, dat we vandaag meer aantreffen dan het meer algemene SintJanskruid.
De Teunisbloemen die we op de ruige drogere stukken tegenkomen vormen een kleine puzzel. Eerst
zien we de vrij algemeen voorkomende Oenothera xfallax, een kruising tussen de Grote en de
Middelste teunisbloem. De laatste wordt niet aangetroffen, wel de Zandteunisbloem. Ons ’s morgens
vastgestelde streefgetal van tweehonderd soorten hebben we op dat moment gehaald en wat we op
de terugweg nog tegenkomen zien we als winst. We blijven “strepen” tot het laatst. Voordat de
evaluatie en de afsluiting van deze dag begint proberen we nog enkele soorten binnen te
determineren en komen daarmee op een totaal van 222. Een mooie score, een gezellige dag, en het
weer viel erg mee met slechts een buitje.
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Vleermuizen – Frans Bosch
Aan de excursie op vrijdagavond namen tien volwassenen en twee kinderen deel. Door de regen
waren de verwachtingen niet hoog gespannen. Na een inleidend praatje begaven we ons naar een
boom op het terrein van het Bakhuis.

Figuur 5 Naar de zoekplekken

Daar was van bekend dat er rosse vleermuizen in huisden. Door het gat in de boom kort aan te
schijnen, zagen enkele mensen vleermuizen in de holte. In het donker namen we enige activiteit bij
de boom waar. Vanuit de boom waren rosse vleermuizen hoorbaar met de batdetector. Enkele
dieren vlogen even in de buurt en waren daarna snel vertrokken. Een gewone dwergvleermuis kwam
langs gevlogen. We liepen langs de vijver naar het bos bij de ingang van het Bakhuis. Daar hoorden
we nog enkele gewone dwergvleermuizen en een laatvlieger. We besloten de excursie met een
wandeling naar de wetering in de hoop daar andere vleermuissoorten aan te treffen. Dat lukte niet
meer. Toen het harder begon te regenen, stopten we met onze activiteiten. De excursie was in
zoverre geslaagd dat we drie soorten vleermuizen waarnamen en dat er echolocatiegeluiden en
sociale geluiden van vleermuizen gehoord werden.

Figuur 6. Gewone dwergvleermuis
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Insecten – Gerard Plat
In de avond voorafgaande aan de 1000-soortendag is er naar nachtvlinders gekeken op de
Nijensteen. Het doel was om te kijken welke nachtvlinders er voor komen langs de binnenkant van
de IJsseldijk en in de boomgaard. Er zijn verschillende methodes gebruikt om een zo groot mogelijk
aantal waarnemingen te doen.
Op twee plaatsen zijn lakens opgehangen waaronder felle kwiklampen zijn geplaatst, er is op enkele
plaatsen smeersel op stammen van bomen gesmeerd en er is een vlinderval geplaatst met een UVlamp. Deze laatste heeft de hele nacht aangestaan.

Figuur 7 Lamp en laken om nachtvlinders te lokken

Vanwege het slechte weer zijn de opstellingen van de lakens en de vlinderval onder een overkapping
geplaatst. Er was wel voldoende uitstraling naar de omgeving zodat er nauwelijks sprake geweest kan
zijn van een negatieve beïnvloeding. Bovendien was er voor gezorgd dat ander lichtbronnen in de
omgeving uitgeschakeld waren.
Het weer (veel regen en harde wind) was echter wel van grote invloed op de magere resultaten.
In totaal zijn er 7 soorten nachtvlinders waargenomen.
Zwarte C-uil (Xestia c-nigrum) 10 exemplaren
Huismoeder (Noctua pronuba) 1
Agaatvlinder (Plogophora meticulosa) 1
Stro-uiltje (Rivula sericealis) 1
Schietmot (glyphotaetis pellucides) 1
Paardebloemspanner (Idaea seriata) 1
Zeggeboorder (Denticucullus pygmina) 1
Verder zagen we nog Liponaura soort (dat is een Netmug die heel vaak voor een langpootmug wordt
aangezien), Pissebed, Hooiwagen (spin) en 4 verschillende slakken. De Tuinslak, de Heesterslak, de
Segrijnslak en de Grote clausilia.
Uit de vlinderval kwamen de volgende dag; vier zwarte kevers (niet gedetermineerd), 2 Zwarte cuilen en 2 schietmotten.
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Tijdens de excursie met de plantenwerkgroep is er ook gelet op insecten.
Op het moment dat de zon even doorbrak leverde dat gelijk een 5-tal vlindersoorten op.
Groot koolwitje
Klein geaderd witje
Atalanta
Bont zandoogje
Kleine vos
Daarnaast werden er ook nog 4 soorten libellen waargenomen.
Breedscheenjuffer
Houtpantserjuffer
Bruinrode heidelibel
Paardenbijter

Figuur 8 In het natte gras
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Geologie en Landschap – Tjada Amsterdam
Bodem en landschap
Het onderzoeksgebied (de erven Bakhuis en Nijensteen) lag tot het begin van de 14e eeuw nog direct
in de invloedsfeer van de nog onbedijkte IJssel . Bij hoge waterafvoeren liep het gebied dan ook
onder water, waarbij telkens een laagje rivierklei werd afgezet.
Dat verklaart tevens het vlakke landschap. Het reliëf dat in het terrein voorkomt (in de
natuurontwikkelingsgedeelten), is recent aangebracht. Ook de waterpartijen bij Villa Bakhuis zijn
mensenwerk; zij zijn onderdeel van tuin- en plantsoenaanleg in het einde van de 19e eeuw.
Grint
Dankzij het werk van mollen in het oude bosplantsoen bij Villa Bakhuis geven molshopen iets van de
ondergrond prijs. De mollen brengen een wat zandiger ondergrond naar het oppervlak, met daarin
enig klein stenig materiaal. De steentjes zijn in de regel niet groter dan 1 cm doorsnee. Het grint is
overwegend van zuidelijke herkomst, meegevoerd met de Rijn en IJssel. Het brokje graniet is een
‘vreemde eend in de bijt’; het heeft een noordelijke herkomst.

Figuur 9. Overzicht steensoorten

De gevonden steensoorten zijn kiezel, kwartsiet, zandsteen, lydiet, vuursteen, graniet.
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Mossen – Mariet van Gelder
Als enige heb ik mij beziggehouden met mossen. Hoewel anderen mij af en toe wel op een soort
wezen. Voor de gezelligheid ben ik meegelopen met de plantenwerkgroep.
Doordat het gebied verschillende biotopen heeft is er toch een redelijke lijst ontstaan
Veel voorkomende soorten als Gesnaveld klauwtjesmos, Gewoon dikkopmos en Gedraaid knikmos
zijn overal te vinden. Het zijn soorten die niet kieskeurig zijn en op allerlei substraten kunnen
groeien. Steen, hout, schors, of gewoon op de grond. Is de luchtvochtigheid voldoende dan vinden
deze soorten wel een plekje.
Rond de bebouwing en tussen de bestrating groeien twee soorten levermos. Het Parapluutjesmos,
dat vooral opvalt als het sporen draagt en het zeldzamer Gekroesd plakkaatmos.
Verder zijn daar weinig mossen te vinden. De bebouwing is te nieuw, er zijn geen muurtjes en de
bestrating wordt vermoedelijk regelmatig schoongemaakt.

Figuur 10 Mossen zoeken op lastige plaatsen

In de boomgaard, op de oudere fruitbomen heb ik vooral gezocht naar epifyten.
Hoe ouder de boom, hoe meer begroeid met mos. Gesnaveld klauwtjesmos en Boomsnavelmos zijn
de minder kritische soorten . Boomsnavelmos kan ook op steen voorkomen. Beide heb ik veel gezien.
Knikkersterretje verkiest alleen schors en is goed herkenbaar in het veld. Met de loep zijn de
broedkorrels op de nerf aan de bovenkant van het blad goed te zien. Van deze soort heb ik maar een
enkel exemplaar gevonden.
Gewone haarmuts,de meest algemene haarmuts. Vooral goed herkenbaar als het sporenkapsels
heeft.
Grijze haarmuts, heeft meer zon nodig en is ook te vinden op steen. In het veld te herkennen aan de
kleurloze bladtop met een haar. De zogenaamde glashaar.
Gewoon muisjesmos, doorgaans alleen te vinden op zonnige muurtjes en beton. Op de fruitbomen
staat hier en daar een mooie toef van deze opvallende soort.
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Rond de poelen staat voornamelijk Gewoon puntmos.
Tussen het riet bij de retentieplekken voor water groeit Moerassikkelmos. Een opvallend min of meer
rechtop groeiend mos, waarvan de stengels wel 15 cm. lang kunnen worden.
Wat hier ook opvalt is het Veenknikmos. De kleur van het blad is helder groen en het heeft een rode
stengel.
In het natuurbos doet het Kleivedermos het erg goed. Deze soort valt op door de afgeplatte
bebladering. Op vochtige boomstammen groeit Gewoon pluisdraadmos.
Het parkbos herbergt weinig mossen. Epifyten heb ik er niet gevonden. Geplooid snavelmos is hier en
daar te vinden en enkele plukken Fraai haarmos.
Op kale grond vind je pioniermossen. Vaak zijn dat eenjarige. In korte tijd kunnen deze soorten
sporen of broedlichamen vormen en daarna zijn ze verdwenen. Gewoon krulmos en Gewoon
knopmos zijn hiervan leuke voorbeelden.
Kleismaragdsteeltje is een overblijvende soort. Het valt op door de heldere geelgroen kleur.
Wil je werkelijk een representatieve mossenlijst dan heb je meer mankracht en tijd nodig. Ook is het
belangrijk in verschillende jaargetijden te zoeken.
Ik heb geen onverwachte of heel bijzondere soorten gevonden. Misschien over een aantal jaren, als
het natuurontwikkelingsterrein wat volwassener is geworden. Misschien vestigen zich er dan
bijzondere soorten.
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Waterdieren – Wim Oosterloo
Met een van het waterschap Veluwe en Vallei geleend schepnet is op verschillende plaatsen op het
landgoed een macrofaunamonster genomen. Macrofauna is een verzamelnaam voor met het blote
oog zichtbare waterdieren.
Het volledig uitzoeken van de monsters en vervolgens determineren van de macrofauna zou voor
een ervaren bioloog enkele dagen werk kosten. De kennis hiervan is bij mij weggeëbd, omdat het
meer dan 30 jaar geleden is dat ik macrofauna heb gedetermineerd en bovendien ontbreken mij de
omvangrijke naslagwerken. Daarom is een snelle determinatie gemaakt van de aangetroffen soorten.

Figuur 11 Oogsten en selecteren

De aangetroffen soorten zijn kenmerkend voor stilstaand tot zwak stromend water.
Opvallend zijn de vele kleine watersalamanders in een poel op het landgoed. De Kleine
watersalamander is de meest algemene salamander in Nederland. Hij komt veel voor in sloten en
poelen en stelt niet zoveel eisen aan zijn biotoop. Hij komt zowel voor in stadstuinen als in
kleinschalige cultuurlandschappen en bos- en heidegebieden. De soort heeft op de Rode lijst de
status 'thans niet bedreigd’. Net als alle amfibieën is de soort wel beschermd volgens de Flora en
Faunawet. In de Terwoldse wetering werden veel schrijvertjes waargenomen en in mindere mate
schaatsenrijders. Beide soorten leven op het wateroppervlak, ofschoon het schrijvertje (bij onraad)
ook in het water kan zwemmen. Bijzonder is dat ze twee paar ogen hebben, waarmee ze in het water
en boven het water kunnen kijken. Beide soorten waren enkele decennia als gevolg van
waterverontreiniging veel minder algemeen dan tegenwoordig. In de wetering zwommen veel
stekelbaarsjes. De vier die ik bekeken heb, waren allen driedoornige stekelbaarsjes. Ongetwijfeld
zullen er ook tiendoornige stekelbaarsjes zwemmen. Beide soorten behoren tot de meest
voorkomende vissoorten in onze zoete wateren. Kenmerkend voor stilstaande wateren zijn ook de
relatief veel aangetroffen slakken(soorten), zoetwatermossels en wantsen als bootsmannetje en qua
vorm karakteristieke staafwants.
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Paddenstoelen – Marga Dekker en Gert Prins
De paddenstoeleninventarisatie is op 5 september gedaan in het parkgebied.
Leek bij de voorbereiding de voorgaande dag dat er weinig paddenstoelen te vinden zijn, viel dat op 5
september nog mee. In 2005 was er een uitgebreide inventarisatie gedaan, die in het rapport is
beschreven.
Bijzonderheden van deze inventarisatie (zie de lijst in de Bijlagen):
-

Echt judasoor is gevonden op een beukentak op de grond. Komt gewoonlijk het meest op
vlierhout voor. Ook in 2005 is deze op een beukentak gevonden.
De reuzenbovist kwam voor met oude en nieuwe exemplaren
Echt moederkoren zat op kweekgras
Witte satijnvezelkop kwam op een pad in het bos voor, vrijwel op dezelfde plek als in 2005
Wieltje stond veel onder de elzen langs de weg door de boomgaard
Dwergfranjehoed stond in grote groepen rond een aantal boomstobben
Resten van een oude Eikenweerschijnzwam stonden op een bekende oude groeiplaats, de
Amerikaanse eik is echter jaar geleden gekapt
Klein hoefblad-beemdgrasroest stond op Tussilago farfara (klein hoefblad)
Gewoon elfenbankje stond In de boomgaard op een stob van een omgezaagde vruchtboom

Omdat enkele leden voortijdig naar de algemene excursie gingen, hebben Marga en Gert de
inventarisatie afgerond.
Uiteindelijk zijn er 34 soorten gevonden.

Figuur 12 Reuzenbovist

Figuur 13 Heksenboter
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Vogels – Adrie Hottinga
Op 4 september en op 5 september 2015 hebben leden van de KNNV vogelwerkgroep deelgenomen
aan diverse excursies die in het kader van de 1000 soorten van de afdeling Epe en Heerde op de
Nijensteen zijn georganiseerd. De Nijensteen is een belangrijk binnendijks gebied voor vogels die in
de uiterwaarden broeden dan wel de uiterwaarden als doortrek gebied benutten en in de Nijensteen
in het waterretentiegebied pleisteren. De interactie voor het waarnemen van vogels in de buitendijks
gelegen uiterwaarden en de binnendijks gelegen Nijensteen is bijzonder interessant. De
waarnemingen van vogels zijn als volgt gerealiseerd. Enkele leden van de vogelwerkgroep hebben op
4 september om 20.00 uur deel genomen aan de vleermuisexcursie die door Frans Bosch is verzorgd.
Voor en tijdens deze excursie hebben leden van de vogelwerkgroep op vrijdagavond vogelsoorten op
de Nijensteen waargenomen en genoteerd. De vogelsoorten zijn gecatalogiseerd om een duiding te
geven van de aanwezigheid in het landschap. Belangrijke vragen zijn dan of de waargenomen vogels
onderdeel van het landschap zijn, waar zij broeden of zijn het vogels die daar alleen foerageren na
het broedseizoen of alleen trekgedrag vertonen en kort aanwezig zijn richting het zuiden voor
overwintering. Het is interessant om voor de bescherming van vogels en het beheer van biotopen
waar vogels aanwezig zijn duiding te geven van de status. In het kader van de 1000 soorten dag doet
de KNNV geen uitspraken over bescherming en beheer van de aanwezigheid van vogels op de
Nijensteen. In het rapport “Het Achterste Broek ontsloten – Inventarisatierapport De Nijensteen
2005” dat in 2006 is verschenen worden aanbevelingen gedaan voor het beheer van het
natuurbeheer op de Nijensteen. Deze aanbevelingen zijn nog steeds actueel en de KNNV ziet graag
dat deze aanbevelingen uitgevoerd worden voor een geïntegreerd natuurbeheer op de Nijensteen.
Zeker gezien in het licht van het natuurbeheer in de buitendijks gelegen uiterwaarden die worden
beheerd door respectievelijk Het Geldersch landschap en het Staatsbosbeheer is natuurbeheer op de
Nijensteen relevant. Ook de aanleg van een natuur- en landschapszone als compensatie verplichting
direct grenzend aan de Nijensteen langs de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld biedt nieuwe
kansen voor een geïntegreerd natuurbeheer.

Figuur 14 Overzicht geïnventariseerd gebied Nijensteen

Verslag 1000 soortendag 2015. Pag 19

Waarnemingen vogels vrijdag 4 september 2015 – vanaf 19.30 uur.


Lepelaar – drie ex. overvliegend richting slaapplaats in de Hooge waard/Welsumerwaarden

Status: zomervogel, geen broedvogel


Grauwe gans – enkele ex. overvliegend richting slaapplaats in de Hooge
waard/Welsumerwaarden

Status: broedvogel uiterwaarden en Nijensteen


Krakeend – twee ex. foeragerend binnendijks en overvliegend naar slaapplaats in de Hooge
waard/Welsumerwaarden

Status: broedvogel uiterwaarden


Houtduif – enkele ex, in het bos

Broedvogel Nijensteen


Boerenzwaluw – enkel ex. foeragerend: geen broedvogel in 2015.

Broedvogel omgeving


Huiszwaluw enkele ex. betrekken de nacht slaapplaats in een nestkom van boerderij
Nijensteen. Het is vermoedelijk een tweede legsel. In 2015 hebben 19 paar Huiszwaluwen
met succes gebroed op de Nijensteen.

Status : broedvogel

Figuur 15 Huiszwaluwnest. Op 5 september nog juvenielen aanwezig



Zanglijster – enkele ex aanwezig

Status broedvogel Nijensteen


Merel enkele ex. aanwezig

Status broedvogel Nijensteen
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Kauw - > 300 ex. verzamelen zich voor de slaapplaats trek in de hoogspanningsmasten en
gaan vervolgens naar de slaapplaats in het bos.

Status slaaptrek


Zwarte kraai – enkel ex. idem aan Kauw.

Broedvogel Nijensteen en slaaptrek


Kneu enkele ex.

Broedvogel Nijensteen

5 september Nijensteen en Welsumerwaarden
Op zaterdag 5 september is tussen 7.00 uur en 9.30 een vogelexcursie gehouden onder leiding van
Matthijs Bootsma en Adrie Hottinga. In de Welsumerwaarden is in opdracht van Rijkswaterstaat een
waterveiligheids project uitgevoerd met als doel de doorstroming van rivierwater van de IJssel te
bevorderen. Er zijn enkele geulen gegraven en er is een verbinding gemaakt met de voormalige
zandwinning in de Hooge waard. Na de aanleg is meer water aanwezig in de Welsumerwaarden wat
resulteert in meer plas-dras situaties waardoor vogels aangetrokken worden om de
Welsumerwaarden te gebruiken als slaap- en of foerageergebied.
Vanaf 7.00 uur zijn tijdens een wandeling op de Nijensteen alle vogelsoorten genoteerd. Na de
wandeling op de Nijensteen is een korte wandeling in de Welsumerwaarden gehouden. Vanwege
regenbuien is maar een gedeelte van de Welsumerwaarden bezocht. Op zaterdagmiddag zijn nog
aanvullende waarnemingen verricht tijdens de algemene excursie die door Adrie Hottinga werd
verzorgd en door Albert Hassink die ons heeft rondgeleid in de veestal bij villa Bakhuis. In totaal zijn
57 vogelsoorten genoteerd; respectievelijk 47 soorten op de Nijensteen en 22 vogelsoorten in de
Welsumerwaarden. Van de 47 waargenomen vogelsoorten op de Nijensteen hebben 37 soorten de
status broedvogel en in de Welsumerwaarden van de 22 vogelsoorten hebben 17 vogelsoorten de
status broedvogel.

Figuur 16 In de Welsumerwaard
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Rode lijst broedvogels
Er zijn in Nederland vogelsoorten waarvan de populatieomvang door allerlei oorzaken afneemt.
Vogelbescherming Nederland hanteert een Rode Lijst waarop is opgenomen hoe het met 78
vogelsoorten in Nederland is gesteld. Er zijn criteria opgesteld uiteenlopend van bedreigde soort,
kwetsbare soort en gevoelige soort. Naar aanleiding van de inventarisaties van 4 en 5 september
2015 zijn de vogelsoorten die wij hebben waargenomen en die broedvogel zijn op de Nijensteen of in
de Welsumerwaarden geanalyseerd. Van de 57 waargenomen vogelsoorten vallen 12 soorten in de
categorie kwetsbaar dan wel gevoelige soort op basis van de criteria van de Rode Lijst van
Vogelbescherming. Van deze 12 soorten zijn vier soorten geen broedvogel in het geïnventariseerd
gebied (Grote zilver reiger, Oeverloper, Watersnip en Graspieper). Acht vogelsoorten die op de
Nijensteen of directe omgeving broeden zijn opgenomen op de Rode Lijst resp.: Groene specht (KW),
Boerenzwaluw (GE), Huiszwaluw (GE), Gele kwikstaart (GE), Huismus (GE) en Kneu (GE).
Toelichting interessante waarnemingen zaterdag 5 september 2015
Futen
Dodaars en Fuut
In het waterretentiegebied dat is aangelegd aan de oostzijde van de Groote wetering waren vijf
foeragerende Dodaarsen en enkele Futen aanwezig. In de Welsumerwaarden waren meerdere
Futen aanwezig.
Aalscholver
Zowel in het waterretentiegebied op de Nijensteen als in de Welsumerwaarden waren foeragerende
Aalscholvers aanwezig. De Aalscholver is broedvogel in de Duursche waarden. Bij de kolonie bevindt
zich ook de slaapplaats.
Reigers
Op de Nijensteen foerageerden twee Grote zilverreigers en in de Welsumerwaarden pleisterden
meerdere Blauwe reigers. De Blauwe reiger is broedvogel in de Welsumerwaarden.
Lepelaar
Vanuit de Welsumerwaarden zagen wij 23 lepelaars naar het waterretentiegebied vliegen en daar
vervolgens foerageren.

Figuur 17 Bijzondere vondst: Lepelaars
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Knobbelzwaan
In het waterretentiegebied op de Nijensteen was één Knobbelzwaan aanwezig. De Knobbelzwaan is
broedvogel op de Nijensteen.
Ganzen
Er werden vier soorten ganzen waargenomen op de Nijensteen en in de Welsumerwaarden,
respectievelijk; Grauwe gans, Nijlgans, één Indische gans en Soepganzen.
Eenden
Wij hebben op de NIjensteen in het waterretentiegebied en in de Welsumerwaarden Wilde eenden,
Krakeenden en Kuifeenden waargenomen, die alle drie ook de status van broedvogel hebben op de
Nijensteen en in de Welsumerwaarden.
Roofvogels
Boomvalk
In één van de hoogspanningsmasten waren al vroeg op zaterdagmorgen enkele Boomvalken actief.
Gedurende de hele zaterdag waren drie Boomvalken op de Nijensteen aanwezig. Het is niet
onwaarschijnlijk dat een paartje Boomvalken in één van de hoogspanningsmasten in het Achterste
broek in Oene hebben gebroed. In het Voorbroek in Oene hebben in 2014 Boomvalken in een
populier gebroed en in het Wapenvelderbroek in Heerde hebben in 2014 ook Boomvalken in een
hoogspanningsmast gebroed. In 2015 heeft een paar Boomvalken in een oude essenboom in het
Zijbroek in Vorchten een jong grootgebracht. Dit betekent dat vrijwel ieder jaar Boomvalken broeden
in de omgeving van Oene, Veessen en Vorchten. Naast de waarnemingen van Boomvalken werden
ook Buizerds, Torenvalken en een vrouwtje Sperwer gezien.

Figuur 18 In de boomgaard een buizerd

Rallen
Waterhoen
In het waterretentiegebied werd één Waterhoentje gezien en één Waterhoentje riep met zijn
karakteristieke roep in het lisdodde/liesgrasveldje. Waterhoentjes zijn veel minder algemeen dan
Meerkoeten, zowel als broedvogel en als overwinteraar. Gedurende de wintermaanden zijn op
diverse locaties in de gemeenten Epe en Heerde Waterhoentjes aanwezig, maar gedurende het
broedseizoen zijn Waterhoentjes erg schuw in het buitengebied in tegenstelling tot waterhoentjes
die in plantsoenen in het stedelijk gebied aanwezig zijn.
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Meerkoet
Meerkoeten pleisteren graag in het waterretentiegebied. Op zaterdag 5 september telden wij 35 ex.
en op zaterdag 12 september was dit aantal al toegenomen tot 55 ex. Meerkoeten zijn omnivoren
die een breed voedsel spectrum hebben. Het ondiepe water van het waterretentiegebied biedt deze
vogels veel voedsel in de vorm van waterplanten, weekdiertjes en waterinsecten.
Steltlopers
Er werden 8 overvliegende Kieviten op de Nijensteen gezien en in de Welsumerwaarden zagen wij
één Oeverloper en een Watersnip.
Meeuwen
In de Welsumerwaarden werden Kokmeeuwen en Kleine mantelmeeuwen waargenomen. Vanwege
de neerslag hebben wij onvoldoende mogelijkheden gehad om naast de twee genoemde soorten de
overige aanwezige meeuwen goed te determineren. Regelmatig wordt ook een Geelpootmeeuw in
de Welsumerwaarden gezien.
Duiven
Op de Nijensteen waren drie Holenduiven, vier Houtduiven en twee Turkse tortels aanwezig. Alle
drie soorten duiven zijn broedvogel op de Nijensteen.
Spechten
Op de Nijensteen en in de Welsumerwaarden zagen wij op meerdere locatie Grote bonte spechten
en Gert Prins zag een Groene specht in het parkbos bij villa Bakhuis. Groene spechten vestigen zich
meer en meer langs de IJssel in oudere loof- en parkbossen.
Zwaluwen
Wij noteerden in totaal meer dan 30 foeragerende Boerenzwaluwen in tegenstelling tot enkele
Huiszwaluwen. Onder het rieten dak van de Nijensteen was nog een paartje Huiszwaluwen die
jongen voerden. Vermoedelijk het tweede of derde broedsel dat dit paartje Huiszwaluwen nog tracht
groot te brengen voor het vertrek naar overwinteringsgebieden in Afrika. In 2015 hebben op de
Nijensteen en Villa Bakhuis 19 paar Huiszwaluwen gebroed (SOVON- Huiszwaluwtelling 2015).
IJsvogel
In de Welsumerwaarden waren enkele IJsvogels aanwezig. In 2015 hebben evenals voorgaande jaren
IJsvogels met succes gebroed. De IJsvogels die in de Welsumerwaarden broeden, foerageren
regelmatig op de Nijensteen.
Graspieper
Op de Nijensteen zagen wij in het grasland achter de perenboomgaard twee foeragerende
Graspiepers. Het betreft in deze periode doortrekkers.
Kwikstaarten
Zowel Witte kwikstaart en Gele kwikstaart waren aanwezig en zijn zowel broedvogel op de
Nijensteen als in de Welsumerwaarden. In de Welsumerwaarden zijn in de oeverzones hoge
aantallen broedvogels aanwezig; medio mei werden meer dan 15 paar Gele kwikstaarten genoteerd.
Zangers
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Van de kleine soorten zangers hoorden wij in het parkbos op de Nijensteen en in de
Welsumerwaarden in het struweel de volgende soorten: Winterkoning, Heggenmus en Roodborst.
Winterkoning en Heggenmus en Roodborst zijn broedvogel op de Nijensteen en in de
Welsumerwaarden broeden Winterkoning en Heggenmus.
Lijsters
Zowel op de Nijensteen als in de Welsumerwaarden werden Merels en Zanglijster waargenomen.
Beide soorten zijn broedvogel in zowel de Nijensteen als in de Welsumerwaarden.
Zwartkop
Er werd nog een roepende Zwartkop gehoord in het parkbos bij Villa Bakhuis.
Tjiftjaf
Tjiftjafjes werden nog op enkele locaties gehoord, zowel op de Nijensteen als in de
Welsumerwaarden.
Mezen
Koolmees en Pimpelmees waren aanwezig op de Nijensteen en hebben de status broedvogel.
Boomklever en Boomkruiper
Beide soorten waren aanwezig in het parkbos bij villa Bakhuis en zijn broedvogel.
Kraaien
Kauw
Op vrijdagavond zagen wij een grote groep Kauwen van > 300 ex. die in de hoogspanningsmasten
voorverzamelplaatsen hadden voor het bezoek aan de slaapplaats. Later in de avond betrok deze
grote groep Kauwen de slaapplaats in het parkbos bij villa Bakhuis. Ook op zaterdag 5 september
waren grote aantallen foeragerende Kauwen op de Nijensteen en directe omgeving aanwezig. Naast
de Kauwen noteerden wij op de Nijensteen twee Eksters en zeven Gaaien.
Spreeuw
Op vrijdagavond 4 september zagen wij vele tientallen Spreeuwen die naar de slaapplaats vlogen in
de Veesserwaarden.
Mussen
Zowel Huismus en Ringmus werden foeragerend gezien op de Nijensteen. De broed status is na de
nieuwbouw op dit moment niet duidelijk.
Vinken
Er werd slechts één Vink gezien en twee Kneutjes; beide vinkachtigen zijn broedvogel op de
Nijensteen en in de Welsumerwaarden.
Rietgors
Op de Nijensteen werd één Rietgors gezien in het waterretentiegebied en in de Welsumerwaarden
zagen wij twee Rietgorzen.
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Overige waarnemingen
Naast de waarnemingen van vogels noteerden wij ook op de Nijensteen:


Drie Hazen



Een ree in de oude halfstam perenboomgaard



Sporen van een das op de Nijensteen bij de Nieuwe Wetering



Braakballen van Torenvalken en vermoedelijk ook van Steenuilen

Figuur 19 Veel soorten gezien

Conclusies en aanbevelingen
Het is altijd interessant om vogels te observeren en te inventariseren op de Nijensteen en de
aangrenzende Veesser- en Welsumerwaarden die door Het Geldersch Landschap en het
Staatsbosbeheer in eigendom en beheer zijn. Gedurende het weekend dat de 1000 soorten dag is
gehouden werden 57 vogelsoorten waargenomen. Veel soorten kunnen in een bredere context
geplaatst worden qua verspreiding en ontwikkeling van de soort in dit werkgebied van KNNV afdeling
Epe en Heerde.
Als aanbeveling wil uw scribent dan ook een integrale nieuwe inventarisatie op de Nijensteen
aanbevelen, nadat het hoogwater beschermingsproject Veessen-Wapenveld is uitgevoerd.
Waarom? In 2004 is een integrale inventarisatie door de leden van de KNNV uitgevoerd en heeft
geresulteerd in een uitgebreid rapport met inventarisatie gegevens voordat grote veranderingen in
het landschap op de Nijensteen dan wel de directe omgeving zijn en worden uitgevoerd. Het is
interessant om na afronding van het project hoogwater beschermings project Veessen-Wapenveld in
2017 of 2018 een integrale kartering uit te voeren op de Nijensteen en aangrenzende gebieden. Het
is dan mogelijk om een vergelijking te kunnen maken met de gegevens van de inventarisatie die in
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2004 is uitgevoerd. Er is veel veranderd op de Nijensteen voor wat betreft bosontwikkeling, beheer
van de boomgaarden en de ontwikkeling van het veebedrijf bij villa Bakhuis. Een integrale kartering
heeft ook een belangrijke meerwaarde voor de sociale cohesie tussen werkgroepen van de KNNV
afdeling Epe en Heerde.
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6. Bijlagen
Inventarisatielijst vogels
Inventarisatielijst
Nederlandse naam VogelsLatijnse naam
Dodaars 6
Fuut
Aalscholver
Grote zilverreiger 2
Blauwe reiger
Lepelaar 23
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Nijlgans
Indische gans 1
Soepgans
Wilde eend
Krakeend
Kuifeend
Buizerd
Sperwer
Torenvalk
Boomvalk
Waterhoen
Meerkoet
Kievit
Oeverloper
Watersnip
Kokmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Holenduif
Houtduif
Turkse tortel
IJsvogel

Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Stictocarbo aristotelis
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Platalea eremita
Cygnus olor
Anser anser
Alopochen ferruginea
Anser indicus
Anser domesticus
Anas platyrhynchos
Mareca strepera
Aythya fuligula
Buteo buteo
Accipiter nisus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Gallinula chloropus
Fulica atra
Vanellus vanellus
Actitis hypoleucos
Gallinago gallinago
Larus ridibundus
Larus graellsii
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Alcedo atthis

Nederlandse naam

Groene specht
Grote bonte specht
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper
Witte kwikstaart
Gele kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Zanglijster
Merel
Zwartkop
Tjiftjaf
Koolmees
Pimpelmees
Boomklever
Boomkruiper
Ekster
Gaai
Kauw
Zwarte kraai
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Kneu
Rietgors

Latijnse naam

Picus viridis
Dendrocopos major
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus pratensis
Motacilla alba
Motacilla flava
Troglodytes
troglodytus
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Turdus philomelos
Turdus merula
Sylvia atricapilla
Phyolloscopus collybita
Parus major
Parus caeruleus
Sitta europea
Certhia brachydactyla
Pica pica
Garrulus glandarius
Corvus monedula
Corvus corone
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Carduelis cannabina
Emberiza schoeniclus

Inventarisatielijst Planten (namenlijst uit waarnemingslijst Floron)
Soortnaam (rood: abundantie opgeven)
Nederlandse naam

Aalbes
Akkerdistel
Akkerkool
Akkermelkdistel
Akkermunt
Akkervergeet-mij-nietje
Akkerwinde
Amerikaanse vogelkers
Avondkoekoeksbloem
Basterdklaver
Beklierde
basterdwederik
Beklierde duizendknoop
Beuk
Biezenknoppen
Bijvoet
Bitterzoet
Blaartrekkende
boterbloem
Blauw glidkruid
Blauwe knoop
Blauwe zegge
Boerenwormkruid
Bosandoorn
Brede stekelvaren
Brede wespenorchis
Canada- + Zwarte
populier
Canadese fijnstraal
Dauwbraam
Duizendblad
Echte kamille
Echte koekoeksbloem
Echte valeriaan
Egelantier s.l.
Engels raaigras
Es
Europese hanenpoot
Fluitenkruid
Framboos
Geel nagelkruid
Geelhartje

Latijnse naam

Ribes rubrum
Cirsium arvense
Lapsana communis
Sonchus arvensis
Mentha arvensis
Myosotis arvensis
Convolvulus arvensis
Prunus serotina
Silene latifolia
Trifolium hybridum
Epilobium ciliatum
Persicaria lapathifolia
Fagus sylvatica
Juncus conglomeratus
Artemisia vulgaris
Solanum dulcamara
Ranunculus sceleratus
Scutellaria galericulata
Succisa pratensis
Carex panicea
Tanacetum vulgare
Stachys sylvatica
Dryopteris dilatata
Epipactis latifolia
Populus sp.
Conyza canadensis
Rubus caesius
Achillea millefolium
Matricaria chamomilla
Silene flos-cuculi
Valeriana officinalis
Rosa rubiginosa
Lolium perenne
Fraxinus exelsior
Echinochloa crus-galli
Anthriscus sylvestris
Rubus idaeus
Geum urbanum
Linum catharcticum

Nederlandse naam

Gekroesde melkdistel
Gelderse roos
Gele lis
Gestreepte witbol
Gewone berenklauw
Gewone braam
Gewone brunel
Gewone duivenkervel
Gewone engelwortel
Gewone ereprijs
Gewone esdoorn
Gewone hoornbloem
Gewone margriet
Gewone melkdistel
Gewone raket
Gewone smeerwortel
Gewone steenraket
Gewone vlier
Gewoon barbarakruid
Gewoon varkensgras
Glad walstro
Glanshaver
Grauwe wilg s.l.
Groene naaldaar
Groot hoefblad
Grote brandnetel
Grote egelskop
Grote ereprijs
Grote kattenstaart
Grote klit
Grote lisdodde
Grote ratelaar
Grote teunisbloem
Grote waterweegbree
Grote weegbree
Haagbeuk
Haagwinde
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Latijnse naam

Sonchus asper
Viburnum opulus
Iris pseudacorus
Holcus lanatus
Heracleum
sphondylium
Rubus fruticosa
Prunella vulgaris
Fumaria officinalis
Angelica sylvestris
Veronica chamaedrys
Acer pseudoplatanus
Cerastium fontanum
Leucanthemum vulgare
Sonchus oleraceus
Sisymbrium officinale
Symphytum officinale
Erysimum
cheiranthoides
Sambucus nigra
Barbarea vulgaris
Polygonum aviculare
Galium mollugo
Arrhenaterum eltius
Salix cineria
Setaria viridis
Pesitates hybridus
Urtica dioica
Sparganium erectum
Veronica persica
Lythrum salicaria
Arctium lappa
Typha latifolia
Rhinanthus
angustifolium
Oenothera glazioviana
Alisma plantagoaquatica
Plantago major subsp.
Major
Carpinus betulus
Convolvulus sepim

Nederlandse naam

Harig knopkruid
Harig vingergras
Harig wilgenroosje
Hazelaar
Heelblaadjes
Heen
Heermoes
Heggenwikke
Herderstasje
Herik
Hoge cyperzegge
Holpijp
Hondsdraf
Hondspeterselie
Hondsroos s.l.
Hop
Hopklaver
Hulst
Ingesneden dovenetel
Jakobskruiskruid +
Duinkruiskruid
Kaal knopkruid
Kantig hertshooi
Kantige basterdwederik
Katwilg
Kikkerbeet
Kleefkruid
Klein hoefblad
Klein kroos
Klein kruiskruid
Klein streepzaad
Kleine brandnetel
Kleine duizendknoop
Kleine klaver
Kleine leeuwenbek
Kleine leeuwentand
Kleine ooievaarsbek
Kleine varkenskers
Kleine veldkers
Kleine watereppe
Kluwenhoornbloem
Kluwenzuring
Knolrus
Knoopkruid

Latijnse naam

Galinsoga
quadriradiata
Digitaria sanguinalis
Epilobium hirsutum
Corylus avellana
Pulicaria dysenteria
Scirpus maritimus
Equisetum arvense
Vivia sepia
Capsella bursa-pastoris
Sinapis arvensis
Carex pseudocyperus
Equisetum fluviatile
Glechoma hederacea
Aethusa cynapium
Rosa canina
Humulus lupulus
Trifolium dubius
Ilex aquifolium
Lamium hybridus
Jacobaea vulgaris
Galinsoga parviflora
Hypericum maculatum
subsp. Obtusiusculum
Epilobium tetragonum
Salix viminalis
Hydrocharis morsusranae
Galium aparine
Tussilago farfara
Lemna minor
Senecio vulgaris
Crepis capillaris
Urtica urens
Persicaria minor
Trifolium dubium
Chaenorhinum minus
Leontodon saxatilis
Geranium pusillum
Coronopus didymus
Cardamine hirsuta
Berula erecta
Cerastium glomeratum
Rumex conglomeratus
Juncus bulbosus
Centaurea jacea

Nederlandse naam

Knopig helmkruid
Kompassla
Koolzaad
Korrelganzenvoet
Krabbenscheer
Kroontjeskruid
Kropaar
Kruipend zenegroen
Kruipende boterbloem
Kruldistel
Lidrus
Liesgras
Liggende vetmuur
Look-zonder-look
Maarts viooltje
Madeliefje
Mattenbies
Melganzenvoet
Moerasandoorn
Moeraskers
Moerasrolklaver
Moerasspirea
Moerasvergeet-mijnietje
Moeraswalstro
Muizenoor
Muskuskaasjeskruid
Bastaardteunisbloem
Paardenbloem
Paarse dovenetel
Pastinaak
Peen
Penningkruid
Perzikkruid
Perzische klaver
Pinksterbloem
Pitrus
Puntkroos
Puntwederik
Ratelpopulier
Rechte rolklaver
Reukeloze kamille
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Latijnse naam

Scrophularia nodosa
Lactuca serriola
Brassica napus
Chenopodium
polyspermum
Stratiotus aloides
Euphorbia helioscopia
Dactylis glomerata
Ajuga reptans
Ranunculus repens
Carduus crispus
Equisetum palustre
Glyceria maxima
Sagina procumbens
Alliaria petiolata
Viola odorata
Bellis perennis
Schoenoplectus
lacustris
Chenopodium album
Stachys palustris
Rorippa palustris
Potus pedunculatus
Filipendula ulmaria
Myosotis scorpioides
Galium palustre
Hieracium pilosella
Malva moschata
Oenothera xfallax
Taraxacum officinale
Lamium purpureum
Pastinaca sativa subsp.
Sativa
Daucus carotus
Lysimachia nummularia
Persicaria maculosa
Trifolium resupinatum
Cardamine pratense
Juncus effusis
Leman trisulca
Lysimachia punctata
Populus tremula
Lotus corniculatus
subsp. Sativus
Tripleurospermum
maritimum

Nederlandse naam

Reuzenzwenkgras
Ridderzuring
Riet
Ringelwikke
Robertskruid
Rode ganzenvoet
Rode klaver
Rode kornoelje
Rode waterereprijs
Ruige zegge
Schapenzuring
Scherpe boterbloem
Scherpe zegge
Schietwilg
Schijfkamille
Sint-Janskruid
Sleedoorn
Slipbladige ooievaarsbek
Smalle waterpest
Smalle weegbree
Smalle wikke
Spaanse aak
Speerdistel
Sporkehout
Stijve klaverzuring
Stippelganzenvoet
Tengere rus
Tuinwolfsmelk
Uitstaande melde
Valse voszegge
Veelwortelig kroos
Veenwortel
Veldlathyrus
Vertakte leeuwentand

Latijnse naam

Festuca gigantea
Rumex obtusifolius
Phragmites australis
Vicia hirsura
Geranium robertianum
Chenopodium rubrum
Trifolium pratense
Cornus sanguinea
Veronica catenata
Carex hirta
Rumex acetosella
Ranunculus acris
Carex acuta
Salix alba
Matricaria discoidea
Hypericum perforatum
Prunus spinosa
Geranium dissectum
Elodea nutallii
Plantago lanceolata
Vicia sativa subsp.
Nigra
Acer campestre
Cirsium vulgare
Rhamnus frangula
Oxalis stricta
Chenopodium
ficilifolium
Juncus tenuis
Euphorbia peplus
Atriplex patula
Carex otrubae
Spirodele polyrhiza
Persicaria amphibia
Lathyrus pratensis
Leontodon autumnalis

Nederlandse naam

Vijfvingerkruid
Viltganzerik
Viltige basterdwederik
Vogelmuur
Vogelwikke
Wateraardbei
Watermunt
Waterviolier
Waterzuring
Wilde cichorei
Wilde kardinaalsmuts
Wilde marjolein
Wintereik
Witte dovenetel
Witte honingklaver
Witte klaver
Witte paardenkastanje
Wolfspoot
Zachte duizendknoop
Zachte ooievaarsbek
Zandteunisbloem
Zevenblad
Zilverschoon
Zomereik
Zomerfijnstraal
Zompvergeet-mij-nietje
Zompzegge
Zwaluwtong
Zwanenbloem
Zwart tandzaad
Zwarte els
Zwarte nachtschade
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Latijnse naam

Potentilla reptans
Potentilla argentea
Epilobium parviflora
Stellaria media
Vicia cracca
Comarum palustre
Mentha aquatica
Hottonia palustris
Rumex hydrolapathum
Cichorium intybus
Euonymus europaeus
Origanum vulgare
Quercus petraea
Lamium album
Melilotus alba
Trifolium repens
Aesculus
hippocastaneum
Lycopus europaeus
Persicaria mitis
Geranium molle
Oenothera deflexa
Aegopodium
podagraria
Potentilla anserina
Quercus robur
Erigeron annuus
Myosotis laxa subsp.
Cespitosa
Vcarex curta
Fallopia convolvulus
Butomus umbellatus
Bidens frondosa
Alnus nigra
Solanum nigrum

Inventarisatielijst mossen
Bladmossen
Latijnse naam

Amblystegium serpens
Atrichum undulatum
Brachythecium rutabulum
Bryum argenteum
B. capillare
B. pseudotriquetrum
Calliergonella cuspidata
Campylopus introflexus
Ceratodon purpureus
Drepanocladus aduncus
Fissidens taxifolius
Funaria hygrometrica
Grimmia pulvinata
Hypnum cupressiforme
Kindbergia praelonga
Mnium hornum
Orthotrichum affine
O. diaphanum
Oxyrrhynchium hians
Pohlia nutans
P. melanodon
Phascum cuspidatum
Plagiomnium affine
P. undulatum
Polytrichum formosum
Rhynchostegium confertum
Syntrichia papillosa
Tortula truncata

Nederlandse naam

Gewoon pluisdraadmos
Groot rimpelmos
Gewoon dikkopmos
Zilvermos
Gedraaid knikmos
Veenknikmos
Gewoon puntmos
Grijs kronkelsteeltje
Purpersteeltje
Moerassikkelmos
Kleivedermos
Gewoon krulmos
Gewoon muisjesmos
Gesnaveld klauwtjesmos
Fijn laddermos
Gewoon sterrenmos
Gewone haarmuts
Grijze haarmuts
Kleisnavelmos
Gewoon peermos
Kleipeermos
Gewoon knopmos
Rond boogsterrenmos
Gerimpeld boogsterrenmos
Gewoon haarmos
Boomsnavelmos
Knikkersterretje
Gewoon kleimos

Levermossen
Marchantia polymorpha
Pellia endiviifolia

Parapluutjesmos
Gekroesd plakkaatmos
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Inventarisatielijst Waterdieren (Macrofauna)
Nederlandse naam

Slingerworm
Onechte paardenbloedzuiger
Vlokreeft
Zoetwaterpissebed
Watermijt
Waterspin
oppervlaktewantsschaatsenrijder
Staafwants
Ruggezwemmer/bootsmannetje
Duikerwants
Spinnende watertor
Geelgerande waterkever
Schrijvertje
keverlarve
larve dans- of vedermug
larve libelle
Slijk- of elzenvlieg
kokerjuffer
Schildermossel
(zoetwatermossel)
Erwtenmossel
Gewone poelslak
Stompe moerasslak
gewone poelslak
schijfhoren of gewone
posthoren
Kleine watersalamander
Driedoornige stekelbaars

Latijnse naam

Tubifex spec.
Haemopsis sanguisuga
Gammarus spec.
Asellus aquaticus
Hydrachnidia
Argyroneta aquatica
Gerris spec
Ranatra linearis
Notonecta spec.
Corixa spec.
Hydrophilus piceus
Dytiscus marginalis
Gyrinus natator
?
Chironomus spec.
Odonata spec.
Sialis spec.
Trichoptera spec
Unio pictorum
Pisidium casertanum
Lymnea stagnalis
Viviparus viviparus
Lymnea/Radix peregra
Planorbis spec.
Lissotriton vulgaris
Gasterosteus aculeatus

diverse soorten waterkevers
bloedzuigers
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Inventarisatielijst paddenstoelen
Latijnse naam

Nederlandse naam

Aleuria aurantia

Grote oranje bekerzwam

Auricularia auricula –judae
Calvatia gigantea
Claviceps purpurea
Coprinopsis atramentaria sl
Crepidotus cesatii
Cystolepiota seminuda
Fuligo septica
Ganoderma lipsiense
Hygrocybe conica
Hymenoscyphus fructigenus
Hypocrea aureoviridis
Hypoxylon fragiforme
Inocybe geophylla
Inocybe rimosa sl
Laccaria laccata
Laetiporus sulphureus
Lycoperdon perlatum
Marasmius oreades
Marasmius rotula
Mycena galericulata
Polyporus squamosus
Polyporus varius
Psathyrella pygmea

Echt judasoor
Reuzenbovist
Echt moederkoren
Grote kale inktzwam
Rondsporig oorzwammetje
Kleine poederparasol
Heksenboter
Platte tonderzwam
Zwartwordende wasplaat
Eikeldopzwam
Gele kussentjeszwam
Roestbruine kogelzwam
Witte satijnvezelkop
Geelbruine spleetvezelkop
Gewone fopzwam
Zwavelzwam
Parelstuifzwam
Weidekringzwam
Wieltje
Helmmycena
Zadelzwam
Waaierbuisjeszwam
Dwergfranjehoed

Pseudoinonotus dryadeus
Puccinia poarum
Schizopora paradoxa
Scleroderma areolatum
Stereum hirsutum
Trametes versicolor
Tubaria furfuracea
Vascellum pratense
Xylaria carpophila
Xylaria polymorpha

Eikenweerschijnzwam
Klein hoefblad-beemdgrasroest
Witte tandzwam
Kleine aardappelbovist
Gele korstzwam
Gewoon elfenbankje
Gewoon donsvoetje
Afgeplatte stuifzwam
Beukendopgeweizwam
Houtknotszwam
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7. Verantwoording
In dit verslag is gebruik gemaakt van verschillende bronnen:
Hottinga. Adrie. M & Gert. A.H. Prins. Het Achterste Broek ontsloten De Nijensteen. KNNV afdeling
Epe en Heerde 2005.
Veldgidsen en documentatie per soort
Website www.denijensteen.nl
Kadastrale kaart van de Nijensteen
Foto’s zijn gemaakt door Wietske van Apeldoorn, Frans Bosch, Adrie Hottinga, Ger Breman, Tjada
Amsterdam en Herman Snoek.
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8. Jac P. Thijsse tentoonstelling en de gezamenlijke afsluiting
(foto-impressie)
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