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Zondag 15 maart 2020 hebben wij naar later bleek de voorlopig laatste excursie van dit seizoen 
gehouden. Naar aanleiding van de corona maatregelen van de overheid hebben wij als afdeling 
besloten om reeds geplande excursies in ieder geval tot 1 juni 2020 af te lasten.  

Op 15 maart 2020 hebben wij een wandeling gemaakt in de omgeving van de Puntbeek ter 
hoogte van de buurtschap Punthuizen in het grensgebied met Duitsland ten oosten van 
Beuningen.  

De parkeerplaats op de hoek van de Bentheimerdijk en Holtweg nabij het langs de Puntbeek 
gelegen Jan Wesselinkhoes was ons vertrekpunt.  

Het eerste deel van de excursie liep langs de Puntbeek door het landgoed Meuleman met bos, 
heide en prachtige jeneverbesstruwelen. Aan de zandafzetting langs de beek zagen we dat de 

beek in de voorafgaande weken veel water had afgevoerd.  
Na de Puntbeek overgestoken te zijn, kwamen we op de es horende bij de buurtschap 
Punthuizen. Punthuizen is een oude landbouwenclave die in het verleden in een uitgestrekt heide 

en vennengebied lag.  
Via een pad over de helaas deels met buxus struikjes ingeplante es kwamen we uit bij het 
natuurreservaat Punthuizen dat deel uitmaakt van het Natura 2000 gebied Dinkelland.  

Over de wegen met schrale bermen langs het door overvloedige regenval deels onder water 
staande gebied zijn we naar de op de grens met Duitsland gelegen Vrijdijk gelopen.  
Bijzondere waarnemingen waren twee weg vliegende Kraanvogels en een zingende 

Boomleeuwerik, Geelgors en Veldleeuwerik. Van een mountainbiker hoorde wij dat eerder dit 
voorjaar in het aan de andere kant van de grens gelegen Syenvenn zelfs vijf kraanvogels waren 
gezien. Misschien broedt de Kraanvogel hier wel.  

Na de pauze op een bankje aan de Holtweg met twee tegelijk zingende Boomleeuweriken en 

zicht op bij een kuilvoer fouragerende Vinken en Geelgorzen kwamen we langs erve Haarjan.  
Op het informatiebord bij de boerderij lazen we dat het vlees van de zoogkoeien van Robert 

Keizer gebruikt wordt voor het maken van Hajanburgers.  
Over de op een haar (zandrug) gelegen Vrijdijk met oude grensstenen zijn we naar het 
Beuninger Achterveld (ook een Natura 2000 deelgebied) gelopen.  

Een deel van dit gebied wordt begraasd met eerder genoemde zoogkoeien. Langs het pad over 
de heide zagen we Heidespurrie en Borstelgras, Citroenvlinder en Dagpauwoog.  
De Klapekster die hier in het winterhalfjaar ook wel eens wordt gezien, liet het helaas afweten.  

Na een onder water staande slenk overgestoken te zijn, kwamen we uit bij de klootschietbaan 

van de KV Beuningen.  
Omdat de baan door de corona maatregelen niet gebruikt mocht worden voor de sport, konden 
wij binnendoor terug naar ons vertrekpunt.  

Langs het vrije uitloop legkippenbedrijf van Nijhuis kwamen wij bij het fraaie langs de Puntbeek 
gelegen Jan Wesselinkhoes uit.  
Misschien kunnen de wat oudere leden zich nog herinneren dat dit boerderijtje dat nu een 

vakantiehuis is, in het verleden gebruikt werd al vertrekpunt voor excursies door het 
natuurgebied Punthuizen.  



Een diapresentatie in het boerderijtje over het gebied maakte dan deel uit van de excursie.  
Na nog even op het bij de Puntbeek staande informatiebord van het hier uitgevoerde 
beekherstelproject te hebben gekeken, kwamen we terug op de parkeerplaats. 

We hopen ons excursieprogramma komende zomer weer voort te kunnen zetten. In 

onderstaande lijst zijn de waarnemingen van de excursie en de verkenning twee weken eerder 
opgenomen. 

 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Blauwe Reiger Boomklever Boomleeuwerik 
Buizerd Gaai Geelgors 
Groene Specht Grote Bonte Specht Holenduif 
Huismus Kauw Kievit 
Koolmees Kraanvogel Kramsvogel 
Merel Nijlgans Ooievaar 
Pimpelmees Roodborst Roodborsttapuit 
Spreeuw Staartmees Tjiftjaf 
Torenvalk Veldleeuwerik Vink 
Wilde Eend Witte Kwikstaart Zanglijster 

Planten & Mossen 
Bochtige Smele Boerenwormkruid Borstelgras 
Bosveldkers Brede Stekelvaren Drienerfmuur 
Eenjarige Hardbloem Geel Nagelkruid Gewone Dophei 
Gewone Eikvaren Gewone Hoornbloem Gewone Paardenbloem 
Gewone Spurrie Gewone Vlier Gewone Vogelmelk 
Gewone Vuilboom Gewoon Speenkruid Heidespurrie 
Herderstasje Hertshoornweegbree Jeneverbes 
Kleine Leeuwenklauw Kleine Veldkers Klimopereprijs 
Kluwenhoornbloem Kropaar Madeliefje 
Paarse Dovenetel Pijpenstrootje Rankende Helmbloem 
Smalle Weegbree Smalle Wikke Struikhei 
Vaste Lupine Vergeten Wikke Vogelmuur 
Vroegeling Wilde Kamperfoelie Winterpostelein 

Overig 

Ree 

Insecten 
Citroenvlinder Dagpauwoog 

 


