
Wandeling over 
Het Mantingerzand
4,5 kilometer door jeneverbesstruwelen, langs vennen, door 
bos en over open heide en zandverstuivingen



Wat kun je allemaal zien?
Struik-, dop- en kraaiheide, vossenbes, klokjesgentiaan, 
gele brem, zonnedauw, wolfsklauw, jeneverbes, berk, 
grove den, eik, lijsterbes, vuilboom, Amerikaanse 
vogelkers, diverse grassen zoals pijpenstrootje, bochtige 
smele en buntgras, diverse mossen zoals het grijzige 
rendiermos, sterretjesmos, bekermos en paddenstoelen 
zoals de berkendoder, vliegenzwam, eekhoorntjesbrood, 
parelstuifzwam en de steelstuifzwam.  

Wie kun je allemaal tegenkomen?
Ree, das, vos, bunzing, steen- en boommarter, veld-, 
spits- en bosmuis, gewone zandloopkever, mestkever, 
driehoornmestkever, pluimvoetbij, roodborsttapuit, 
houtsnip, nachtzwaluw,  boompieper, boomleeuwerik,  
grote lijster, merel, geelgors,  kool-, pimpel- en 
staartmezen, boomklever, boomkruiper, grote bonte 
specht, groene specht, zwarte specht, kerkuil, bosuil, 
ransuil, velduil, havik, buizerd, sperwer, torenvalk, bruine 
vuurvlinder, komma vlinder, heivlinder, gentiaanblauwtje 
en heideblauwtje. En in de winter trekvogels zoals de 
toendra rietgans, wilde zwaan, kramsvogel, goudhaantje 
en de blauwe kiekendief. Tijdens de trek foerageren er 
soms ook kraanvogels.

Het 
Mantingerzand

Dit is een uitgave van eethuis en natuurkampeerterrein 
Voscheheugte.

Deze wandeling is tot stand gekomen in samenwerking 
met buurman Bart, vrijwilliger bij Natuurmonumenten en 
onze gids vanuit de Voscheheugte voor natuurliefhebbers.

Foto’s o.a. Bart van Lienden en Cato Coebergh 



Omdat het Mantingerzand wat hoger ligt, is het nooit ontgonnen. Een dik 
zandpakket maakte dat onrendabel. Zo is het door de eeuwen heen gespaard 
gebleven voor ontginning. Op kaarten uit begin 17e eeuw is het gebied al duidelijk 
te onderscheiden. En eigenlijk is het sindsdien nauwelijks veranderd. Het 
reservaat van Jeneverbessen is in 1920 door Natuurmonumenten gekocht, een 
van hun eerste aankopen in Drenthe.

De woeste gronden - heidevelden en stuifzandgebieden - werden vanaf ongeveer 
1850 voor stap in cultuur gebracht. In deze buurt kwam de ontginning pas na 1900 
goed op gang. Tussen de oude essen en beekdalen, de heidevelden en stuifzanden 
ontstond een ontginningslandschap van bouwlanden.  Begin jaren negentig bestond 
het gebied ook uit verschillende kleine natuurreservaten. Deze hadden sterk te 
lijden van verdroging en vermesting en ze waren te klein voor gezonde populaties 
van planten en dieren. Natuurmonumenten zag geen kans om de bijzondere natuur 
hier in stand te houden, tenzij de gebieden tot één geheel zouden kunnen uitgroeien. 
De samenvoeging van deze kleine gebieden is nu nagenoeg afgerond. 

Ingang van het natuurgebied
Vanaf het parkeerterrein van Natuurmonumenten aan de Mantingerdijk, naast 
nummer 7. Volg de paaltjes met de rode pijlen. 
 
Over het wildrooster het (rechter) zandpad nemen. Het stuk heide direct aan 
de rechterhand met jeneverbessen op de achtergrond is in 2004 afgebrand. De 
heide is na zoveel jaar weer helemaal terug. De jeneverbessen zijn helaas verloren 
gegaan. Vervolg het zandpad door het jeneverbesstruweel. Let op de struiken die 
bessen dragen, de groene bessen zijn van vorig jaar de blauwe van een jaar eerder 
en zijn nu rijp. 

Essen zijn oude bouwgronden bij en rond Drentse dorpen. Oorspronkelijk een 

verzameling kleine akkers van verschillende eigenaren. Vroeger omheind door 

walletjes of rasters om wild buiten te houden. De essen werden bemest met 

heideplaggen en mest uit de schapenstallen (potstal). Je kunt aan de bolling van de 

es zien dat er in de loop der jaren veel materiaal is opgebracht, zo’n 50 tot 80cm.
[ [

Ingang van het natuurgebied

De Wandeling 
(duurt ongeveer een uur)

1 is de start
2 de oude den 
3 Stienkamp 
4 klaphekje 
5 ven 
6 veenputjes



De jeneverbes, in het Latijn 
Juniperus communis, is een tweehuizige, altijd groene 
heester of kleine boom, die in de lente bloeit. De groeivorm 
loopt uiteen: in jeneverbesstruwelen groeien overwegend 
hoge, zuilvormige, op cipressen lijkende struiken, terwijl 
verspreid groeiende exemplaren laag en bossig zijn met 
wijd uitstaande, half liggende zijtakken. De naalden staan 
in elkaar afwisselende kransen van drie aan zeskantige 
takken en blijven twee jaar zitten. Vanaf de bestuiving 
(het overbrengen van stuifmeelkorrels, door insecten 
zoals bijen, van de meeldraden van de ene bloem naar 
de stamper van een andere bloem) duurt het gewoonlijk 
drie jaar voordat een jeneverbes rijp is: pas een jaar na de 
bestuiving vindt de bevruchting plaats, vervolgens neemt 
de ontwikkeling van de groene kegelbes een jaar in beslag 
en in het derde jaar begint de blauwkleuring. De bessen 
bevatten geurige , scherp smakende stoffen en worden 
gebruikt als keukenkruid en voor het aromatiseren van 
jenever. De jeneverbes is een wonderlijke struik. Dat blijkt 
uit zijn lange geschiedenis in ecologisch en folkloristisch 
opzicht. Niet voor niets zijn in Europa meer dan driehonderd 
streeknamen voor deze plant bekend. Zo veel eer krijgt 
een plant of dier alleen als die eeuwenlang van betekenis 
is geweest. In het dagelijks gebruik en of de beleving. De 
jeneverbes word gebruikt als smaakmaker in zuurkool, 
in jenever en gin. Neem een bes in de mond en even licht 
kauwen, de smaak is overduidelijk. (Uitspugen mag!) 

Zie ook: www.jeneverbesgilde.nl

Solitaire jeneverbes



Volg het pad nu verder langs de jeneverbessen en de heide. Klim op een van de 
hogere delen rechts voor een mooi uitzicht op het Mantingerveld en het lagere 
deel rechts, de Achterste Kneipe. Na enige tijd kom je bij een afslag met rechts 
een grote eik. Gewoon de weg vervolgen, het pad gaat langs nog een mooie, 
grote vrijstaande eik, rechts van het pad. Deze eik heeft takken vanaf de grond. 
Een mooi beeld. In een bos groeien bomen hoger op en door de eigen schaduw 
verliest het de lagere takken en krijgt een rechte stam.  Hier dus niet. 

De volgende bijzondere boom die je tegen komt is de ‘Oude Den’ (grove den), een 
fenomeen hier in de buurt. Uit bronnen weten we dat de boom 100 jaar geleden 
ook al de ‘Oude Den’ werd genoemd. Deze boom is uit zaad opgegroeid. De 
zaden worden door de wind verspreid en deze dennen worden daarom vliegden 
genoemd. Meestal zijn dit dennen die los verspreid staan in het landschap. Ze 
hebben dan ook takken laag bij de grond. Aangeplante dennen in bossen staan 
dicht op elkaar en groeien daardoor hoog op zonder zijtakken. 

Helm of helmgras (Ammophila arenaria) Pijpenstrootje, met op de achtergrond jeneverbesstruweel

De hei bloeit meestal vanaf eind augustus, zo’n 3 weken 
lang, prachtig paars. Net als in de hele natuur hangt de 
bloeitijd af van het weer.

Na de smalle doorgang kom je op een zandverstuiving. Heerlijk speelterrein voor 
kleine kinderen. Maar zo’n natuurgebied is ook goed voor de zandloopkever en 
graafbijtjes (o.a. pluimvoetbij).  De pluimvoetbij is herkenbaar aan de okergele 
harige achterpoten. In de zomer zijn kleine zandhoopjes te zien met een gaatje 
in het midden. Hierin leggen de zandbijtjes hun eitjes met als voedsel voor de 
larven stuifmeel en nectar. Met de volumineuze ‘pluimvoet’ kan de bij grote 
hoeveelheden stuifmeel vervoeren. De nesten gaan vaak meer dan een halve 
meter diep de zandbodem in.

Andere zandhoopjes met een gat van ongeveer een centimeter zijn van de 
mestkever, een glanzend zwarte kever, die eitjes legt in een mestballetje 
van koeien- of konijnenmest. Naast de gewone mestkever komt hier ook de 
driehoornmestkever voor. 

Waar het pad weer smaller wordt, met links en rechts een heideveld, is de bodem 
hard. Dat is de oerlaag, rood bruin tot zwart, met daarin de eeuwenlang naar 
beneden gespoelde mineralen en humus uit de (voormalige) bovenlaag. Hier 
lokaal weggestoven. Deze laag is slecht water doorlatend, zodat in natte periodes 
het pad verandert in een watertje. Volg dit pad, als je dit voorbij bent zie je een 
heuveltje met een restant helmgras. Ooit aangeplant om het zand vast te houden. 
Helm werd oorspronkelijk aan de kust gebruikt om duinvorming te stimuleren en 
de duinen vast te leggen. 

Gewone zandloopkever Gewone mestkever Pluimvoetbij Driehoornmestkever



De ‘Oude Den’ 
Het gebied rond de ‘Oude Den’ heeft flinke  hoogteverschillen. Zand is hier weg 
gestoven en heeft diepe dalen en duintjes achter gelaten. De fraaie eiken in dit bos 
staan misschien al eeuwen bovenop deze stuifzandrug. Deze bomen hielden het 
stuifzand vast en beschermden zo de erachter gelegen es en het dorp tegen het 
zand. Daar heeft het bos een beschermde status door verkregen. Het wandelpad 
gaat na een heuvel rechtsaf. Even verderop zie je door de dunne boompjes heen 
het bouwland. Dit is de Achterste Es. Tot in de twintigste eeuw hebben boeren uit 
Mantinge er hun graan verbouwd. Er wordt nu opnieuw rogge verbouwd, op oude, 
natuurvriendelijke wijze. Omdat er geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest 
worden gebruikt, zie je dat akkerkruiden als de korenbloem en akkerviooltjes hier 
weer een kans krijgen. 



daar ernstig last van krijgen. Tegelijkertijd 
is het een waardevolle plant voor de Sint-
Jacobsvlinder en levert deze soort de bijen 
nectar. Maar om verspreiding te voorkomen 
maait Natuurmonumenten de planten 
voordat de zaden rijp zijn.

Door het klaphekje kom je nu op heidegebied. 
Met op de hogere droge delen struik- en kraaiheide en hier en daar een groepje 
grove dennen. Drentse heideschapen, en heidekoeien houden de begroeiing kort 
en open. 

Op de heide staan hier en daar wat bomen en berkenopslag. Zitplaats van de 
klapekster in de winter. Een grijs zwarte vogel die hier overwintert en leeft van 
de mestkever die ook in de winter actief blijft. Ook is hier in de winter af en toe de 
blauwe kiekendief te zien. De buizerd is het hele jaar present.

Mooi maar giftig Jacobskruiskruid

Een ven is een klein, meestal ondiep meer dat voorkomt op oude Pleistocene 

zandgronden. Vennen hebben wisselende waterstanden en zijn zelden groter dan 

enkele hectaren. Onder vennen worden uitsluitend natuurlijke wateren verstaan. [ [

Vanaf de parkeerplaats Stienkamp is de es met de 
karakteristieke bolling goed te zien. Even voorbij de 
parkeerplaats rechtdoor en dan via het rolstoelpad links 
de weg vervolgen.

Het pad voert weer langs een jeneverbesstruweel. Over 
het pad gevallen struiken worden opgeruimd. De rest blijft 
zoals het is. Omgevallen jeneverbessen kunnen weer 
wortel schieten en zo verder groeien. De jeneverbessen hier zijn oud. Ongeveer 
100 tot 150 jaar en een beetje aan het eind van hun leven. Het pad komt langs een 
ven en een fraai gelegen picknicktafel. 

Blijf op het rolstoelpad, met links jeneverbesstruiken. En blijf rechtdoor langs de 
struiken lopen, ook als het rolstoelpad opeens naar rechts gaat. Volg de rode 
pijlen. Op verschillenden plaatsen kun je kleine omheinde vakken tegenkomen. Dit 
zijn proefveldjes voor onderzoek naar effecten van begrazing en konijnenvraat. 
Over het algemeen wordt dit onderzoek gedaan door studenten in opdracht van 
Natuurmonumenten. Rechts van het pad ligt een open gebied met wat ondiepe 
uitgegraven delen. Hier loopt een grote gasleiding door richting Nieuw Balinge. 
In de zomer staat het vaak vol met het Jacobskruiskruid. De plant wordt door het 
vee niet gegeten, het is giftig. Als de plant in hooi terechtkomt, kunnen dieren 

Onze route gaat gedeeltelijk over het rolstoelpad.



getroffen om de watersystemen voor natuur en landbouw gescheiden te houden 
zodat het voor iedereen werkt. Het pad gaat verder door jeneverbesstruwelen. In 
de winter zijn hier goudhaantjes te horen, hoge piepjes. Even stilhouden en kijken 
of je iets ziet in de dichte struiken. 

Na het struweel ligt rechts van het pad een berkenbosje. In het bosje zijn 
rechthoekige kuilen te zien. Hier werd zelfs na de Tweede Wereldoorlog nog turf 
gewonnen. Tegenover een zijpad aan de linkerkant is een klein paadje naar rechts. 
Daar is zo’n kuil goed te bekijken. Eén kant is opnieuw recht afgestoken en daar is 
de turf te zien.

Nog een klein stukje en je bent bij het eindpunt van de wandelroute. Hier kruist 
het vee af en toe het wandelpad op weg van en naar het grasland rechts van het 
natuurgebied. In de zomer grazen in dit gebied blonde aquitaine koeien en het hele 
jaar door schoonebeekers, een heideschaap. Ook kom je hier soms een prachtige 
vliegenzwam tegen. Of een van de andere paddenstoelsoorten.

Kom na afloop van de wandeling gerust bij het eethuis Voscheheugte langs. 
Bij lekker weer kun je op ons prachtige zonneterras even ontspannen met 
bijvoorbeeld een kopje koffie met appeltaart. Bij regenachtig weer of sneeuw is 
een stoel bij de haard een beter alternatief. Met natuurlijk een kop warme soep of 
iets anders lekkers.

Moeras wolfsklauw 
(Lycopodium inundatum)

Geelgors 
(Emberiza citrinella)

Vliegenzwam

In de zomer is - steeds vaker weer - de roodborsttapuit te zien. Vaak zittend 
op een lage struik of op de top van een heidestruik. In het lage gebied links van 
het pad heeft in februari 2015 brand gewoed. Een stuk van circa  3 hectare is 
afgebrand. Vroeger werden vaak stukken oude heide afgebrand. De as die na een 
brand achterblijft verrijkt de grond. 

In de zomer kun je ook een adder op je pad treffen. Er zijn meer dan 70 adders in dit 
gebied. Aan het patroon op de kop zijn de individuen te onderscheiden. 

Blijf de rode pijlen volgen.

Het pad buigt op een gegeven moment linksaf tot een wildrooster. Direct na 
de doorgang ligt links een ven - met libellen, waterjuffers en kikkers. Zo ook de 
zeldzame heidekikker, de mannetjes kleuren in de paartijd - het vroege voorjaar - 
helemaal blauw en maken dan enorm veel kabaal. 

Langs het pad hier in de zomer klokjesgentiaan, zonnedauw en wolfsklauw, 
zeldzame moerasplanten. De eerste plant is enorm belangrijk voor de vlindersoort 
gentiaanblauwtje die alleen eitjes op deze plantsoort afzet. De groene buis in de 
ven is een waterpeilbuis – niet fraai om te zien, wel handig om gegevens over 
de grondwaterstanden te verzamelen. Voor het natuurgebied is een hogere 
waterstand nodig dan voor de omringende landbouwgronden die juist baat hebben 
bij een latere grondwaterstand. Het waterschap heeft allerlei voorzieningen 

Buizerd (Buteo buteo), 
bij de poel aan de 
Mantingerdijk

Zonnedauw 
(Drosera)

5RRGERUVWWDSXLW���
(Saxicola rubicola) 

Adder 
(Vipera berus)
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