
Verslag excursie: Manderheide 

Datum : Zaterdag - 4 september 2021 

 

Deelnemers : 6 

het Weer : Zon 

Coördinatie : Bert Oude Egbrink 

  

  

Op een aanvankelijk bewolkte wat kille zaterdagmorgen hebben we met 6 personen een 
wandeling door de ten noorden van Vasse gelegen Noordelijke Manderheide gemaakt. Het gebied 
dat in beheer is bij het Landschap Overijssel maakt deel uit van het Natura 2000 gebied Dal van 

de Mosbeek.  
De Manderheide ligt ten noorden van de beek op de stuwwal van Ootmarsum. We zijn vertrokken 
vanaf de parkeerplaats bij de watermolen van Bels. In het Informatiecentrum IJs en Es liggen 

verschillende gratis kaarten van wandelingen door het gebied.  
Wij kozen voor de groene wandeling die ongeveer 6 kilometer lang was. Over een fraai pad langs 
de rand van het beekdal zijn we naar de molen van Frans gelopen. Dat de herfst eraan zit te 

komen, bleek uit de grote aantallen Huis- en Boerenzwaluwen die boven de Manderesch vlogen.  
In een beekdalbosje stond nog bloeiend Groot springzaad. Vanaf de molen van Frans zijn we 
naar de op de stuwwal gelegen Galgenberg gelopen. Onderweg kwamen we langs een 

informatiebord met een kaartbeeld van de Manderheide na de uitvoering van verschillende 
beheer- en inrichtingsmaatregelen. Door de kap van een aantal bospercelen zal de oppervlakte 
heide sterk toenemen.  

Verschillende kleine al aanwezige heidepercelen worden met elkaar verbonden. Heidekoeien gaan 
het gebied begrazen.  
Langs het bospad naar de Galgenberg stond nog bloeiende Hengel. Boven een vol water staande 

nieuw gegraven poel vloog de Blauwe glazenmaker. Onderweg hoorden we al een paar keer de 
Zwarte specht. Op de Galgenberg zelf liet deze specht zich ook mooi zien in de top van een dode 
boom.  

Na even genoten te hebben van het uitzicht zijn we over het bospad door gelopen naar de 
Eendenbeek die in een diep erosiedal ligt. Hier zagen we Beekpunge en Gewoon plakkaatmos 

langs het nauwelijks stromende beekje dat in de Manderstreu uitkomt.  
Na het passeren van de Duitse grens hebben we koffie gedronken in een oude zandafgraving. 
Inmiddels brak de zon door waarna het toch nog warm werd. In de groeve zagen we Klein 

viltkruid en de Bruine bekerzwam.  
Langs een graanakker met oude knoteiken die deel uitmaakt van de Manderstreu zijn we naar 
het Mandergrafveld gelopen. Onderweg zagen we de Kostgangerboleet, een paddenstoel die 

parasiteert op de Gele aardappelbovist.  
Het Mandergrafveld is een heidegebied waar enkele grafheuvels liggen. De Struikhei stond nog 
volop in bloei.  

In de bosrand om de heide groeide de Rode bosbes waarop we veel gallen van de 
Vossenbesbladgast (een schimmel) zagen.  
Langs de klootschietbaan en over de Manderesch kwamen we uit op de Bergweg. Over de 

Bergweg die door het dal van de Mosbeek loopt, zijn we weer terug gelopen naar ons 
vertrekpunt.  

 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Boerenzwaluw Boomklever Boomkruiper 
Buizerd Grote Bonte Specht Huiszwaluw 



Koolmees Pimpelmees Roodborst 
Spreeuw Witte Kwikstaart Zwarte Kraai 
Zwarte Specht 

Planten & Mossen 

Beekpunge Blauw Glidkruid Bochtige Smele 
Brede Stekelvaren Dwergviltkruid Es 
Gewone Eikvaren Gewoon Plakkaatmos Glad Vingergras 
Groot Springzaad Grote Muur Harig Knopkruid 
Hengel Hertshoornweegbree Kaal Knopkruid 
Kleine Duizendknoop Knopig Helmkruid Moederkruid 
Perzikkruid Pluimgierst Rode Bosbes 
Smalle Stekelvaren Stinkende Gouwe Struikhei 
Wijfjesvaren Zwaluwtong 

Paddenstoelen 

Amethistzwam Braakrussula Breedplaatstreephoed 
Bruine Bekerzwam Gele Aardappelbovist Gewone Krulzoom 
Gewone Zwavelkop Grote Stinkzwam Heksenboter 
Kostgangerboleet Platte Tonderzwam Roodbruine Slanke Amaniet 
Rossig Buiskussen Vermiljoenhoutzwam 

Insecten 

Atalanta Blauwe Glazenmaker Bont Zandoogje 
Gehakkelde Aurelia Gewone Oprolpissebed Groot Koolwitje 
Vossenbesbladgast 

 


