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Inleiding 
De 1000 soortendag van KNNV Epe-Heerde was in 2018 weer geslaagd en gezellig. De werkgroepen 

waren actief rond de Nijensteen in Veessen en in de landschapszone Veessen Wapenveld. Ruim 70 

vogelsoorten en meer dan 200 plantensoorten zijn gezien. Ook de andere soorten als vleermuizen, 

insecten en paddenstoelen "scoorden" goed. Ook zijn enkele gebieden in de omgeving van de 

hoogwatergeul bezocht door de werkgroep geologie en landschap. Dit verslag is een weergave van 

de excursies die door de leden zijn verzorgd. In de bijlagen zijn alle waargenomen soorten 

opgenomen. In totaal zijn 413 soorten waargenomen. Waarvan acte! Voor een uitgebreide 

beschrijving en inventarisatie van De Nijensteen verwijzen wij naar “Het Achterste Broek ontsloten” – 

2007 en het verslag van de 1000 soorten in 2015: zie hiervoor website van de KNNV afdeling Epe-

Heerde. 

1000 soorten dagen worden vooral georganiseerd om gezamenlijk een kennis- en inventarisatie 

activiteit te entameren voor alle werkgroepen van een KNNV afdeling.  Tevens biedt een 1000 soorten 

de mogelijkheid om een gebied beter te leren kennen en via excursies niet leden te betrekken in 

activiteiten op het gebied van veldbiologie. 

Dankwoord 
Leonie Meppelder, werkzaam bij De Nijensteen danken wij voor de gastvrijheid en het 

gebruik van De Nijensteen als startpunt voor de excursies. 

 

 

Afb.2:groeiplaats van daslook in het parkbos 



Programma 1000 soorten dag – 11 en 12 mei 2018 
Vrijdag 11 mei  

20.00 -20.30 uur   Koffie/thee 

21.00 - 23.00 uur  Insectenwerkgroep lokt en inventariseert nachtvlinders op de locatie 

            De Nijensteen     IJsseldijk 1   8194 LA   Veessen 

21.15 - 23.00 uur Zoogdierenwerkgroep:  vanaf de parkeerplaats van de Nijensteen.  

     We luisteren m.b.v. de batdetector naar de echolocatiegeluiden van vleermuizen. 

     Dit gebeurt tijdens een korte wandeling naar de wetering, langs de dijk en  

     misschien door de uiterwaarden naar de IJssel. Dit is afhankelijk van de  

     omstandigheden.  

Zaterdag 12 mei  

06.00 uur  1.      Vogelwerkgroep       Vogelexcursie in het kader van de Nationale vogelweek van 

            Vogelbescherming –      opgave alleen via de website van       

  Vogelbescherming/Nationale vogelweek.               Excursieleider: Adrie  Hottinga  

06.00 uur  2.     Vogelwerkgroep        Vogelexcursie voor eigen leden en belangstellenden  

                            opgave  Matthijs Bootsma    -   MABootsma1972@kpnmail.nl 

                            Excursieleiders: Matthijs Bootsma en Gerjan Petter  

 Toelichting excursies:  

              De wandeling vindt plaats op het landgoed De Nijensteen en in de Veesser- en 

 Welsumerwaarden.    Waterdicht schoeisel en of laarzen noodzakelijk 

09.00 -  09.30 uur   Koffie/thee   

09. 30 - 11.30 uur:  Plantenwerkgroep:  Planten in de Uiterwaarden (kilometerhok 201/202-486) 
 
11.30  - 13.30 uur:  Insectenwerkgroep inventariseert rondom de Nijensteen. 

 
13.30 -  15.30 uur:  Geologiewerkgroep met als onderwerp: Hoe heeft de IJssel het landschap                       
                       gevormd ? 
 
13.30  - 15.00 uur:  Paddestoelenwerkgroep brengt een bezoek aan het bosgebiedje naast  
               het Bakhuis  
 
13.30 - 15.30 uur:  Plantenwerkgroep:  Planten van de Hoogwatergeul, zuid van de Tolbrug 
        (kilometerhok (201-487)  
 
15.30 uur                Verzamelen informatie  
16.00 uur                Nazit en bespreken van de inventarisaties van 11 en 12 mei.  
                                  Kort memoreren aan de inventarisatie Nijensteen in 2007. 
 
Voor de nazit stellen wij een vrijwillige bijdrage van euro 5,-- zeer op prijs. 
 
Waar geen vertrekpunt wordt genoemd is dat:  
Locatie:  De Nijensteen   -IJsseldijk 1-  8194 LA te Veessen  // Parkeren: op het erf achter de schuur 
 



 

Afb.3: Yvon Zeegers bedankt de deelnemers van de 1000 soorten dag 

Op verkenning langs oude IJsselloop 
Een bijdrage leveren aan de soortenlijst zat er voor de werkgroep geologie en landschap niet in. We 

hebben de 1000-soortendag benut om onze kennis over het gebied te verrijken. Na enige uitleg over 

het ontstaan en de gedragingen van een rivier in het algemeen en de IJssel in het bijzonder, zijn we 

op verkenning gegaan hoe en waar in het landschap nog sporen zichtbaar zijn van een voormalige 

IJsselloop. Die oude stroom volgde een traject dat een stuk oostelijker ligt dan de huidige 

IJsselbedding.   

Vanaf een punt ten zuiden van Veessen konden we daarvan al iets in het landschap zien: een pas 

gemaaid weiland toonde mooi een laagte en een oeverwal. Nabij de kerk in Vorchten bekeken we 

behalve een relict van de oude IJsselloop ook het gloednieuwe insectenhotel, ontworpen door en 

gebouwd onder leiding van Geert Kuper. Dankzij het stralende weer konden we meteen zien dat het 

werkt: voortdurend vlogen insecten in, dan wel uit. Vooral de bamboestokjes bleken in trek.  

Mooie verrassing kregen we te zien vanaf de nieuwe oostdijk van de hoogwatergeul. In een recent 

geploegde akker was duidelijk een donkere verkleuring zichtbaar op de strook waar de IJssel (of een 



Afb.4: Inkarnaatklaver 

belangrijke nevengeul ervan) ooit heeft gestroomd. Nadat de bewoners van de oeverwallen en 

stroomruggen in de Late Middeleeuwen de toenmalige hoofdstroom van de IJssel gingen bedijken, 

heeft de rivier zich nooit meer kunnen verleggen.   

 

Tjada Amsterdam 

 

Verslag plantenwerkgroep 
 
Tijdens de 1000-soortendag bij de NIJENSTEEN organiseerde de plantenwerkgroep tweemaal een 
excursie. 
’s Morgens bezochten we een deel van de uiterwaard tegenover de Nijensteen, vanaf de ingang 
tegenover de Nijensteen liepen we langs de rivier in noordelijke richting en kwamen we uit op het 
laaggelegen fietspad richting Veessen. Deze route 
ligt grotendeels in kilometerhok 201-486 (121 
soorten) en een beperkt deel in kilometerhok 201-
487 (27 soorten). Er waren acht deelnemers.   
’s Middags bleven we west van de dijk en 
bezochten we het gebied tussen de Nijensteen en de 
Terwoldse Wetering en ten zuiden van de dijk van de 
Hoogwaterkering. Eerst langs het fietspad , daarna 
een vochtig terreintje in kilometerhok 201-486 
(160 soorten). Nu waren er zes deelnemers.  
Het totaal over de hele dag kwam op 216 

verschillende soorten. 
 

  Km-hok Aantal soorten 

Morgen 09.30-11.30 201-486 121 

Morgen 09.30-11.30 201-487 27 

Middag  13.30-15.00 201-486 160 

  Totaal  216 

  

UITERWAARDEN (201-486) 
Nadat we de IJsseldijk zijn overgestoken vinden we al gauw Poelruit. Hij bloeit nog niet, maar we 
herkennen de blaadjes: samengesteld met langwerpige driepuntige deelblaadjes. Even later zien we 
Moeraskruiskruid met een min-of-meer dubbelgezaagde bladrand en viltige onderzijde. (Rivier-
kruiskruid heeft een enkel-gezaagde bladrand en een groene onderzijde). Dichterbij de rivier groeit 
Heksenmelk (een Wolfsmelk) en Handjesgras, met zijn wat stijve grijzige uitlopers. Helaas zijn de 
vertakte bloeiaren die uit één punt komen, nog niet aanwezig.  Een niet bloeiende plant met een fijn 
gezaagde bladrand valt op doordat hij massaal aanwezig is: Wilde bertram. Ook de Echte kruisdistel 
met grijsgroene stekelige bladen bloeit nog niet. Zo ook de Karwijvarkenskervel met zijn dwars op de 
stengel staande onderste bladslippen. Langs de rand van een plas vinden we Moeraswolfsmelk. 
Langs een andere plas staat een eenzame Moerasandijvie te bloeien  
 

DIJK (201-487) 
In de omgeving van de Hoogwatergeul zijn vooral enkele ingezaaide soorten opvallend: Groot 
streepzaad, met zijn paardebloem-grote bloemen op vertakte stengels. Tegenwoordig op diverse 
plaatsen langs de IJssel waar aan dijken is gewerkt is hij volop aanwezig. 



Afb.5: Populierenpijlstaart 

Ook twee recent ingezaaide klaversoorten staan volop in bloei. Het opvallendst is Inkarnaatklaver. De 
fraaie langgerekte roodgekleurde klaver-hoofdjes domineren op veel plaatsen de dijken van de 
Hoogwatergeul. Minder opvallend zijn de klaver-hoofdjes van de Perzische klaver. Ze zijn iets kleiner 
dan de hoofdjes van Witte klaver en hebben iets meer kleur. Vanwege het feit dat bij de 
afzonderlijke bloempjes de vlag onderop zit en de kiel bovenaan (en niet andersom zoals bij klavers 
hoort) werd hij vroeger wel Omgekeerdbloemige klaver genoemd. Hoewel ze fraai ogen, zijn  beide 
soorten niet inheems. 
 

LANGS DE WETERING (201-486) 
 ’s Middags bezoeken we een vochtig terreintje langs de Wetering. Massaal aanwezig is de Echte 
koekoeksbloem met roze-rode franje-achtige kroonbladen. Ook staat er veel Rietorchis: helaas nog 
net niet bloeiend, maar rozetten, vaak met gespikkelde bladen zijn al volop aanwezig, zo ook het 
begin van de bloeistengels. Over enkele weken zullen hier veel paarsrode orchideeën bloeien. 
Daartussen vinden we o.a. Geelgroene zegge, Zeegroene zegge, Blauwe zegge en Tweerijige zegge. 
Op iets nattere plekken en langs de waterkant: Valse voszegge,  Hoge cyperzegge en Scherpe zegge.  
 
Egbert de Boer   

Verslag insectenwerkgroep 
De 1000-soorten dag begon voor de insectenwerkgroep op de avond van 11 mei. Op twee locaties 

hadden we onze lampen opgesteld om de nachtvlinders te lokken. De eerste locatie in de tuin voor 

boerderij Nijensteen leek ditmaal kansrijker dan een aantal jaren geleden. Toen was er een harde 

wind en viel er af en toe regen. Nu was het droog en nauwelijks wind. Al direct verschenen er enkele 

meikevers op het laken maar uiteindelijk bleef het vrij rustig en werden er maar negen soorten 

nachtvlinders gevangen. Allemaal vrij gewone en algemene soorten en ongeveer gelijk aan het aantal 

soorten van de vorige inventarisatie. De 2e locatie bij het parkje voor de boerderij leek een stuk 

kansrijker omdat daar veel meer variatie en structuur aanwezig is. Ook hier werden niet veel 

nachtvlinders gevangen. Het aantal zogenaamde micro’s maakte ongeveer 2/3 van het totaal aantal 

gevangen soorten uit (38).  

Twee soorten wat meer belicht:  

De Fruitboomdwergspanner; een kleine nachtvlinder die zelden wordt waargenomen, wel verspreid 

over het hele land. De meeste waarnemingen komen echter uit Gelderland uit de gebieden waar veel 

fruit wordt gekweekt. Dus eigenlijk wel te verwachten in de omgeving van de Nijensteen, maar nog 

geen eerdere waarneming. 

De Populierenpijlstaart; geen zeldzame soort maar 

toch altijd wel bijzonder om zo’n grote nachtvlinder 

te kunnen waarnemen. De vlinders komen pas laat in 

de nacht op het licht af, zoals bijna alle 

pijlstaartvlinders en werd dan ook alleen maar 

gezien door de echte nacht-actieve vlinderaars. De 

waardplant is vanzelfsprekend populier, maar ze 

komen ook wel op wilg voor. De excursie van de 

insectenwerkgroep op zaterdag vond niet op de 

Nijensteen plaats maar in het aangrenzende deel van 

de landschapszone van de Hoogwatergeul. Dit was 

tevens de eerste excursie voor het 

onderzoeksproject. Hiervoor gaat de 

insectenwerkgroep het eerste  gedeelte en tweede 



Afb.6: St. jakobsvlinder 

gedeelte van deze zone (gezien vanaf de Nijensteen) deze zomer, 3x inventariseren op dagvlinders en 

libellen. Er werden heel wat dagvlinders gezien o.a. het kleine koolwitje, klein geaderd witje en het 

icarusblauwtjes en landkaartjes op het laatst ook nog bont zandoogje en dagpauwoog.  Het gebied is 

ook zeer rijk aan libellen en verschillende daarvan hebben we gevangen, bekeken en de bijzondere 

kenmerken besproken en vervolgens weer losgelaten. 

Ook vonden we nog een aantal nachtvlinders die ook dagactief zijn: gammauil,  St. jakobsvlinder,  

lieveling, klaverspanner en een gerande spanner. Kevers, soldaatjes, hommels lieveheersbeestjes, 

zweefvliegen en nog veel meer werd aangedragen en gefotografeerd om op naam gebracht te 

worden. Het leven van een insectenexcursieleider 

valt niet mee. In totaal vonden we 53 op naam 

gebrachte insecten plus de 38 nachtvlindersoorten. 

Dus in totaal 91 soorten. 

 

Gerard Plat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

 

Verslag werkgroep paddenstoelen 
 
De werkgroep paddenstoelen is met zeven deelnemers naar het bosgebiedje naast boerderij Bakhuis 
gegaan voor de inventarisatie van 1.5 uur. Op het grasveld voor het Bakhuis zijn al de eerste soorten 
gevonden. Vroeg in het seizoen, na een droge periode, zijn er totaal 24 soorten gevonden. De 
Azaleaknopvreter kwam voor in een rhododendron die in de afscheiding van het gras stond. 

Enkele soorten zijn met de microscoop gedetermineerd door Menno Boomsluiter en Lucie Wessel, de 
(sporen van) Vogelmelkroest en Gewoon franjekelkje. 



Afb.9: Zadelzwam - foto H. Snoek 

 
Afb.7: Vogelmelkroest - foto M. Boomsluiter 

 
 
 
Vergeleken met de inventarisatie op de 1000 soortendag van 5 september 2015 die in het zelfde 
gebied is gedaan, zijn er 6 soorten die overeenkomen. 
 
 

 
Afb.8: Gewoon franjekelkje - foto M. Boomsluiter 

 
 

 

Een bijzondere vondst werd gedaan in een ander deel 
van de Nijensteen, nl. de zwarte schotelkluifzwam die vrij 
zeldzaam (z) is. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herman Snoek 

Verslag vogelwerkgroep 
Zaterdag 12 mei – 6.00/9.20 

Op zaterdag 12 mei zijn twee vogelexcursies verzorgd in het kader van de nationale vogelweek van 

Vogelbescherming en de 1000 soorten dag van de KNNV afdeling Epe-Heerde. De KNNV combineert 

de deelname voor de vogelexcursies van Vogelbescherming aan de eigen activiteiten die jaarlijks 

worden georganiseerd rond het thema 1000 soorten dag. 

Aan de vogelexcursie van de nationale vogelweek van Vogelbescherming hebben 16 personen 

deelgenomen en aan de vogelexcursie van de KNNV vogelwerkgroep acht personen. Er zijn twee 

verschillende routes gevolgd; de VB excursie startte bij het kantoor van de Nijensteen en ging 

vervolgens in noordelijke richting via het parkbos naar de Veesserwaarden en de Welsumerwaarden. 

De vogelexcursie van de vogelwerkgroep startte eveneens bij het kantoor van De Nijensteen en ging 

in zuidelijke richting rechtstreeks naar de Welsumerwaarden en het zuidelijke deel van de 

zandwinplas in de Hooge waard. Hoewel er overlap was in de bezochte uiterwaarden, zijn 

verschillende waarnemingen van vogels genoteerd. In de totaallijst van waargenomen vogels per 

deelgebied zijn de waarnemingen van de twee excursies niet afzonderlijk opgenomen. 

Waarnemingen 

In totaal zijn tijdens de twee excursies 72 soorten vogels waargenomen. Een waarneming betekent 

dat een vogel is gezien dan wel via zang of roep is vastgesteld.  

Op de zandwinplas in de Hooge waard werden veel Futen waargenomen die hier overzomeren en 

niet broeden. Aalscholvers werden foeragerend waargenomen en Blauwe reigers die in de 

Welsumerwaarden een broedkolonie hebben, waren goed vertegenwoordigd. Van de gansachtigen 

kan vermeld worden dat er circa 20 Bergeenden pleisterden. Bergeenden broeden vrij laat in het 

seizoen; dus we zijn benieuwd hoeveel broedparen uiteindelijk hier juvenielen voortbrengen. Er 

waren veel paartjes Krakeenden aanwezig en ook nog twee mannetjes Smienten. De Smient is een 

zeldzame broedvogel in Nederland. De roofvogels waren deze morgen goed vertegenwoordigd: twee 



Afb.10:Boerenzwaluw: foto Gerjan Petter 

Zeearenden werden door de vwg groep verstoord in de Hoge waard en vlogen vervolgens naar de 

Duursche waarden. Bij de aanvang van de excursie zagen we een vrouwtje Sperwer op De Nijensteen 

en in de Veesserwaarden foerageerde een vrouwtje Bruine kiekendief. Tijdens de koffiepauze na de 

excursies vlogen twee Wespendieven van noord naar zuid boven de Nijensteen. Er werd ook nog een 

Buizerd waargenomen; op diverse locaties broeden Buizerds in de omgeving van De Nijensteen. Er 

werden veel soorten steltlopers waargenomen door de vwg groep die het zuidelijke deel van de 

zandwinplas in de Hoge waarde bezocht. De VB groep had het genoegen om uitgebreid Kleine 

plevieren te observeren ter hoogte van de betonnen brug in de Welsumerwaarden. Er werden vier 

soorten meeuwen waargenomen, waarvan subadulte Pontische meeuwen niet voor iedereen nog 

herkenbaar zijn. In 2017 hebben Pontische meeuwen een broedpoging ondernomen in de 

Duurscherwaarden. In de uiterwaarden tussen Wijhe en Deventer worden steeds vaker Pontische 

meeuwen waargenomen. Huiszwaluw, Boerenzwaluw en Oeverzwaluw werden waargenomen, 

waarbij vermeld moet worden dat in de Welsumerwaarden de kolonie Oeverzwaluw van > 250 

nesten spectaculair genoemd mag worden. In de Welsumerwaarden werden in het centrale deel veel 

paartjes Gele kwikstaarten waargenomen. Paap en Tapuit zijn waargenomen als doortrekker. In de 

tuin van de Nijensteen zong onophoudelijk een Braamsluiper en in het parkbos waren Tuinfluiter en 

Zwartkop aanwezig. De Veesserwaarden is het bolwerk van Kleine karekieten en er werden ook vier 

territoria van Bosrietzangers vastgesteld. Niet verwonderlijk dat hier een paartje Koekoeken 

aanwezig was. De Kleine karekiet is als gasthouder voor de Koekoek favoriet, gevolgd door 

Bosrietzanger en Heggenmus. Tot slot werd ook nog enkele malen een Raaf gehoord die aan de 

overzijde van de IJssel in het Sallandse broedt.  

Rode lijst 

Van de 72 waargenomen vogelsoorten staan 15 soorten op de Rode lijst: 

 Tapuit: ernstig bedreigd 

 Slobeend: bedreigd 

 Koekoek: bedreigd 

 Smient: kwetsbaar 

 Grutto: kwetsbaar 

 Oeverloper: kwetsbaar 

 Tureluur: kwetsbaar 

 Grote mantelmeeuw: kwetsbaar 

 Zeearend: kwetsbaar 

 Raaf: kwetsbaar 

 Boerenzwaluw: kwetsbaar 

 Huiszwaluw: kwetsbaar 

 Huismus: kwetsbaar 

 Gele kwikstaart: kwetsbaar 

 Kneu: kwetsbaar 

De KNNV hoopt dat de deelnemers aan de vogelexcursies vogelgeluiden beter zullen herkennen en 

dit weer kunnen toepassen in hun eigen omgeving voor het waarnemen van vogels 

Adrie Hottinga 



Afb.12: Watervleermuis 

 

Afb.11: Zeearenden in de Hoge waard -  foto Gerjan Petter 

 

Verslag zoogdierenwerkgroep 
We begonnen de avond met acht deelnemers door te posten bij de rode beuken in de tuin van 

boerderij Bakhuis. Daar huisden mogelijk rosse vleermuizen in een holte. De dieren hadden echter 

een andere verblijfplaats gekozen. Er kwamen wel gewone dwergvleermuizen langs ons vliegen. We 

wandelden door de tuin naar het begin van het fietspad aan de dijk. Een enkele laatvlieger liet zich 

horen. Het fietspad werd door gewone dwergvleermuizen als route gebruikt. De dieren vlogen in de 

richting van de IJssel. Bij de Terwoldse wetering waren ook gewone dwergvleermuizen actief en af en 

toe kwam een rosse vleermuis voorbij. Bij de brug over de Grote wetering, die veel breder is, 

hoorden we enkele watervleermuizen, maar het lukte niet de dieren te zien. Ook hier waren vrij veel 

gewone dwergvleermuizen aan het foerageren. 

Het geluid van een tweede laatvlieger kon 

opgenomen worden. Daardoor konden de 

deelnemers aan de excursie allemaal het verschil 

tussen de laatvlieger en de andere vleermuizen 

horen. 

Na de vogelexcursie werden de vleermuiskasten in 

het parkbos gecontroleerd. In de acht kasten 

werden geen vleermuizen of sporen van 

vleermuizen aangetroffen. 

Tijdens de vogelexcursies zagen we in totaal 

misschien wel twintig hazen en een reebok. Mollen getuigden van hun aanwezigheid door 

molshopen. Bovendien werd er ’s middags in het bos een schedel van een mol en van een ree 



Afb.13: Haas -  foto Gerjan Petter 

gevonden. Tot slot werden er uitwerpselen van vossen gevonden en bleek een dassenburcht in het 

gebied bewoond.  

Frans Bosch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.14: nazit 1000 soortendag op de Nijensteen: Frans Bosch vertelt over zoogdieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Afb.15: Tjada Amsterdam heeft voor de nazit natuurhapjes gemaakt 

  



Bijlage 1: Inventarisatie paddenstoelen 1000 

soortendag 2018 
   

     12-5-2018 

 

microscopie voorkomen op ook gezien 
op 05-09-

2015, (tab 2) 

Brandnetelschijfje Calloria neglecta  
 

brandnetel 
 Gewoon plooirokje Parasola plicatilis ss MB 

  Echt judasoor  Auricularia auricula-judae 
 

beuk x 

Beukendopgeweizwam Xylaria carpophila 
 

beukennapje 
 Azaleaknopvreter Seifertia azaleae anamorf 

 
Rhododendron 

 Vroege leemhoed Agrocybe praecox MB houtsnippers 
 Brandnetelvulkaantje Leptosphaeria acuta 

 
brandnetel 

 Hoekig schorsschijfje Diatrype disciformis 
 

beuk 
 Eikenschorsschijfje Diatrypella quercina 

 
eik 

 Speenkruidroest Uromyces ficariae telia LW Speenkruid 
 Vogelmelkroest Puccinia liliacearum telia LW Vogelmelk 
 Grote kale inktzwam Coprinopsis atramentaria 

   Echte tonderzwam Fomes fomentarius 
 

beuk x 

Zadelzwam Polyporus squamosus 
 

beuk x 

Esdoornhoutknotszwam Xylaria longipes 
 

Esdoorn x 

Witte bultzwam Trametes gibbosa 
   Dikrand tonderzwam Ganoderma adspersum 
   Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense 
  

x 

Gewoon elfenbankje Trametes versicolor 
  

x 

Roestbruine kogelzwam Hypoxylon fragiforme 
   Fop elfenbankje Lenzites betulinus 
   Akkerdistelroest Puccinia punctiformis  MB 

  Zwarte schotelkluifzwam Helvella corium  MB 
  Gewoon franjekelkje Lachnum virgineum MB beukennapje 

 
     Deelnemers: Joke van Litsenburg, Jenneke Kamphuis, Menno Boomsluiter, Lucie Wessel 

 Carolien en Peter Londerman, Herman Snoek 
   Los exemplaar: Gerard Plat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

Bijlage 2: Overzicht 

nachtvlinders 11 mei 2018 

– tuin Villa Bakhuis 

 



Bijlage 3: overzicht vliegen en kevers  



Bijlage 4: vlinders  



Bijlage 5: juffers, libellen, hommels en wespen 

  



Bijlage 6; overzicht waargenomen hogere planten 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Bijlage 7: overzicht waargenomen vogelsoorten 

Vogelexcursies - 1000 soortendag KNNV afdeling Epe-Heerde 

zaterdag 12 mei 2018  
   

Vogelsoort 
N

ije
n

st
ee

n
 

V
ee

ss
e

rw
aa

rd
en

 

W
e

ls
u

m
er

w
aa

rd
en

 

Toelichting - status vogelsoort 

Fuut 
  

x veel ex op zandwinplas Hoogewaard 

Aalscholver 
 

x x foeragerend 

Blauwe reiger 
  

x kolonievogel  

Ooievaar 
  

x brv binnendijks 

Knobbelzwaan 
 

x x brv 

Canadagans 
  

x brv 

Bergeend 
  

x > 20 

Nijlgans 
  

x 2 pr 

Wilde eend 
 

x x brv 

Krakeend 
 

x x meerdere paren 

Slobeend 
  

x 1 man 

Smient  
  

x 2 man 

Kuifeend 
  

x 1 pr 

Zeearend  
  

x 2 adults  

Buizerd x 
  

1 ex overvl 

Wespendief x 
  

2 ex IJsseloever 

Sperwer x 
  

1 vr 

Bruine kiekendief 
 

x 
 

1 vr 

Fazant x x 
 

meerdere mannetjes 

Meerkoet x x x brv 

Scholekster 
  

x 1 pr 

Kleine plevier 
  

x brv 

Kievit 
  

x enkele ex Hooge waard 

Bosruiter 
  

x 1 ex Hoogewaard 

Oeverloper 
 

x 
 

2 ex IJsseloever 

Tureluur 
  

x enkele ex Hoogewaard 

Groenpootruiter 
  

x 1 ex Hoogewaard 

Kokmeeuw 
  

x meerdere ex 

Pontische meeuw 
  

x enk subadulten Hoogewaard 

Grote mantelmeeuw 
 

x 1 subadult Hoogewaard 

Kleine mantelmeeuw 
 

x overvliegend 

Visdief 
 

x x foeragerend 

Holenduif x 
 

x 2 brpr Nijensteen 

Houtduif x x x brv 

Koekoek 
 

x 
 

1 pr 

Kerkuil x 
  

sporen bij nestkast 

Groene specht x 
  

1pr 



Grote bonte specht x 
  

1 pr 

Oeverzwaluw 
  

x > 250 nesten IJsseloever 

Boerenzwaluw x x x brv en foer 

Huiszwaluw x 
  

brv 

Witte kwikstaart x 
 

x 3 pr Nijensteen 

Gele kwikstaart 
  

x circa 10 pr 

Winterkoning x x x brv 

Heggenmus x 
 

x brv 

Roodborst x 
  

brv 

Tapuit 
  

x 1 ex IJsseloever 

Paap 
  

x 1 ex 

Zanglijster x 
 

x brv 

Merel x x x brv 

Tuinfluiter x x x brv 

Zwartkop x 
  

brv 

Braamsluiper x 
  

brv tuin Nijensteen 

Grasmus x x x brv 

Kleine karekiet 
 

x 
 

brv 

Bosrietzanger 
 

x 
 

brv (4) 

Fitis x x x brv 

Tjiftjaf x x x brv 

Koolmees x 
  

brv 

Pimpelmees x 
  

brv 

Boomkruiper x 
  

brv 

Gaai x 
 

x brv 

Kauw x 
  

foeragerend 

Zwarte kraai x x x brv 

Raaf x 
  

overvliegend 

Spreeuw x 
 

x brv en foeagerend 

Huismus x 
  

brv 

Vink x 
 

x brv 

Kneu 
  

x brv 

Putter x 
 

x brv 

Groenling x 
  

brv tuin Nijensteen 

Rietgors 
 

x x brv 

 


