
Verslag algemene excursie naar het Beerzerzand en de Prathoek.    (12 februari 2022.) 

 

De excursie ging deze ochtend door loof- en 

naaldbos, en langs een dode Vechtarm. 

De weersomstandigheden waren goed na een 

lichte nachtvorst, met nu een heerlijk 

zonnetje en een temperatuurtje van iets 

boven nul. De deelname was mooi, er 

hadden zich maar liefst 15 personen 

aangemeld. Ze kwamen op eigen 

gelegenheid naar de Gemoelaksweg in  

Beerze (dit i.v.m. corona). 

 

De wandeling ging eerst door een groot stuk loof- en 

naaldbos in het Beerzerzand aan de zuidkant en aan de 

noordkant over de Junnerbelten. We zagen hier mooie 

vogelsoorten die bij dit type bos thuishoren. Kool- en 

Pimpelmezen, Roodborst, Goudhaantjes, Zwarte mees, 

Grote bonte spechten (waarbij een groepje van 2 paartjes 

die waarschijnlijk elk hetzelfde territorium opeisten, en 

achter elkaar aan bakkeleiden). Ook een groepje Sijsjes 

kwam bij ons mooi in de kijker, ze vlogen van Lariks 

naar Lariks waar ze mooi aan de takjes bungelden op 

zoek naar voedsel. Vrij zeldzaam voor sommigen van 

ons was ook de roep van enkele Kruisbekken. En de 

roep van de Raaf even later was ook duidelijk te horen.  

 

 

Na ruim een uurtje wandelen liepen wij het bos uit en kwamen bij het mooiste stuk van de wandeling: de 

Prathoek. Hier loopt de Vecht en een dode Vechtarm die uitmondt op camping De Roos. We liepen langs 

enkele ruige moeras graslandjes met prachtige uitzichten enerzijds, en knoestige grillige eikjes op 

rivierduintjes anderzijds. Maar ook uiteraard over het zeer smalle paadje langs de dode Vechtarm. 

Uiteindelijk kwamen we op camping De Roos, daar even tijd voor een korte pauze met een mooi uitzicht. 

 

Nadien liepen we over de camping richting de Vecht. Hier werden al snel 

Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Grauwe gans, Nijlgans, Canadese gans, 

Aalscholvers, Smient, en door oplettende deelnemers een vrouwtje Grote 

zaagbek gespot. 

 

–Uiteindelijk komen we aan het eind van de camping bij een prachtig uitzicht 

op een rivierduintje. Hier tijd om even rond te struinen: het is begroeid met 

Sleedoornstruikjes, vele mossoorten en overal mooie zandbultjes waaronder 

de zeldzame Gele weidemier leeft. We spotten hier ook enkele Geelgorzen op 

de Sleedoorn, in mooi zonlicht met het geel wat er uitspat bij het mannetje. 

Ook zagen we Schotse hooglanders die dit gebiedje begrazen.  

 

Na van dit alles genoten te hebben struinden we terug langs de Vecht en liepen het laatste stuk over de 

camping, maar eerst zien we nog Putters en Sijsjes en Spreeuwen. Aangekomen bij de Beerzerweg over het 

fietspad terug naar de parkeerplaats. Ook hier nog twee mooie soorten gescoord. Boomkruipers 2 stuks en 

als prachtige afsluiting een Zwarte specht in een dennenboom. Zeer tevreden was iedereen dan ook na 

afloop, waar we nog even nababbelden voordat wij huiswaarts keerden. De score aan vogels was 31 soorten. 
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