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Op een zonnige zaterdagmorgen hebben wij met 3 mensen een flinke wandeling gemaakt door 
het oostelijke deel van het landgoed Beerze. Het natuurgebied van ongeveer 400 hectare groot 
ligt ten zuiden van de Vecht tussen Ommen en Mariënberg.  

Vanaf het vertekpunt aan de Beerzerpoort zijn we naar het langgerekte met eiken(hakhout) 
beplante kamduin gelopen. Het meters hoge kamduin vormt de scheiding tussen het lager 
gelegen groene Vechtdal en het wat hoger gelegen vooral met Grove den begroeide reliëfrijke 

stuifzandgebied.  
In de ondergroei van het bos viel met name de Bochtige smele en Blauwe bosbes op. Als 
typische bossoorten zagen we Dalkruid en Gewone salomonszegel. Op een liggende, morsige 

stam van een Grove den zagen we enkele fraai gekleurde slijmzwammen. Het ging om het 
Gewoon ijsvingertje, het Goudgeel lantaarntje en de Gewone boomwrat.  

Iets verderop kwamen we in een uitgestrekte kale stuifzandvlakte. In het kader van het herstel 
van het stuifzand waren hier met Grijs kronkelsteeltje (tankmos) begroeide stukken afgeplagd. 

Gelukkig waren op verschillende plekken grazige stukken met veel korstmossen en ook wat met 
Struikheide begroeide stukken gespaard. Een koepelnest van de Rode bosmier was ook de dans 
ontsprongen.  

Met een foto identificatie app hebben we enkele korstmossen op naam proberen te brengen. Het 
ging om Open rendiermos, Varkenspootje en Rode heidelucifer.  
Toen het ons te heet werd in het stuifzand, zijn we langs de bosrand naar de spoorlijn Zwolle-

Hardenberg gelopen. Het mooie pad door de jeneverbesstruwelen was helaas afgesloten.  
De bermen langs het spoor bestaan uit bloemrijk schraal grasland met veel Zandblauwtje en Sint 
Janskruid. Aan de andere kant van het spoor ligt een veengebied. Om het water in het veen te 

houden, is de zandweg lang het veen op verschillende plaatsen verhoogd en zijn enkele stuwen 
geplaatst.  

Langs de zandweg zagen we veel vlinders en libellen. In het veen liggen ook enkele wat grotere 
plassen. Om de veenvorming te stimuleren, is bosstrooisel dat bij rooi- en plagwerkzaamheden 
vrij kwam in de plassen gestort. Op de hierdoor ontstane drijflaag zagen en hoorden we de 

Kleine plevier die hier ook broedt. Iets verderop in een boom langs de zandweg zagen we het 
vrouwtje van de Grauwe klauwier. Een leuke waarneming van een zeldzame soort die het laatste 
decennium in aantal toeneemt.  

Vervolgens zijn we weer terug gelopen naar ons vertrekpunt. Hier was inmiddels een 

verversingspunt voor de deelnemers aan de Vechtdal (hardloop) trail neergezet. De langste trail 
bedroeg maar liefst 50 kilometer. Hoewel onze excursie een stuk korter was, gelukkig maar, 
kregen wij ook een stuk fruit en een koel drankje aangeboden. Hier hebben wij dankbaar gebruik 

van gemaakt.  
In bijgevoegde lijst met waarnemingen zijn ook de waarnemingen opgenomen van de verkenning 
van het gebied op 25 juni 2021. 

  

  



 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Blauwe Reiger Boerenzwaluw Geelgors 
Geelgors Grauwe Gans Grauwe Klauwier 
Grote Gele Kwikstaart Huiszwaluw Kleine Plevier 
Kuifeend Nijlgans Oeverloper 
Oeverzwaluw Vink Witte Kwikstaart 

Planten & Mossen 

Akkerviooltje Blauwe Bosbes Bochtige Smele 
Buntgras Dagkoekoeksbloem Dalkruid 
Duizendblad Gewone Dophei Gewone Reigersbek 
Gewone Salomonszegel Grijs Kronkelsteeltje Heidespurrie 
Hulst Jakobskruiskruid Jeneverbes 
Open Rendiermos Rankende Helmbloem Rode Heidelucifer 
Schapenzuring Schermhavikskruid Sint-janskruid 
Struikhei Timoteegras Trekrus 
Varkenspootje Vlasbekje Wilgenroosje 
Zandblauwtje Zandhaarmos Zandzegge 

Paddenstoelen 

Azaleaknopvreter Bloedweizwam Gewoon Ijsvingertje 
Goudgeel Lantaarntje Roodbruine Slanke Amaniet 

Insecten 

Atalanta Azuurwaterjuffer Blauwe Breedscheenjuffer 
Bruin Zandoogje Citroenvlinder Gamma-uil 
Geringelde Smalboktor Gewone Oeverlibel Groot Dikkopje 
Grote Beer Hoornaar Houtpantserjuffer 
Kale Rode Bosmier Klein Koolwitje Kleine Vos 
Koraaljuffer Pluimvoetbij Sint-jacobsvlinder 
Zuringspanner 

 


