Wandelroute Jeneverbesreservaat Mantingerveld
Deze route komt uit '52 Natuurwandelingen door heel Nederland' van uitgeverij Mo'media

Start- en eindpunt: Parkeerplaats aan de Mantingerdijk, iets ten zuiden van Restaurant
Voscheheugte (Mantingerdijk 8 in Mantinge)
Afstand: 8,5 km
Beschrijving/markering: Volg de witte paaltjes
Het Mantingerveld bestaat uit grote stuifzandvlaktes bestrooid met jeneverbesstruiken, die
zijn omgeven door eikenbossen, heide en voormalige landbouwgronden. Natuurmonumenten
voegt ze samen tot één groot natuurgebied, met een mooie afwisselende wandelroute.
Routebeschrijving
Restaurant Voscheheugte is een leuke plek om je wandeling te beginnen. Doe dat met een kop
koffie op het tuinterras omringt door bossen, en wandel dan naar het parkeerterrein, iets
verderop aan de Mantingerdijk. Daar begint de route, die is aangegeven met witte pijlen (en
deels overlapt met de rode en de gele route). Overigens is de route ook prima geschikt voor
nordic walking. Je maakt al meteen kennis met de grootste blikvangers van het Mantingerzand:
de grillig gevormde jeneverbesstruiken. Het gebied is zelfs een jeneverbesreservaat.
Natuurmonumenten haalt er soms andere struiken en boompjes weg om de jeneverbessen meer
ruimte te geven en zo dit beeldbepalende landschap voor de toekomst te behouden.
Loop verder langs een mooi oud eikenbos en langs een jonger bos waar voornamelijk berken
groeien. Verderop loopt de route een stuk over een fietspad. Je komt langs een mooi ven, dat
pas een aantal jaren geleden opnieuw is uitgegraven. Tot 1997 was dit hele gebied langs het
fietspad één groot aardappelveld. Doordat het recentelijk is afgegraven, krijgt de
oorspronkelijke heidebegroeiing er weer een kans. Ook op de voormalige landbouwgrond
verderop wordt de natuur hersteld. Op de laagte grazen Schotse Hooglanders om te verkomen
dat het terrein dichtgroeit met bos, wat ten koste zou gaan van het weidse landschap, één van
de kwaliteiten van het gebied.
Ga na de strook bos linksaf het zandpad in. Volg na zo’n driehonderd meter, direct voorbij het
veerooster, het pad rechtsaf (gele route). Na wat open stukken en bosjes kom je langs de
ijsbaan. Loop via een stukje Mantingerweg naar Dorpshuis De Heugte, waar je een mooie
expositie over het Mantingerveld kunt bekijken en wat kunt drinken. Deze plek is overigens ook
een mogelijk startpunt van de route. Het laatste deel van de wandeling loopt over
uitgestrekte, licht glooiende heidevelden met mooie vennen, een deel van het vroegere Groote
Veld.

Terug bij Voscheheugte kun je eventueel blijven overnachten op het natuurkampeerterrein. De
volgende dag is het dan leuk om het nabijgelegen esdorp Oud-Aalden te bekijken, dat volledig
bestaat uit oude Saksische boerderijen die samen een beschermd dorpsgezicht vormen. Daar
vind je onder meer de koffie- en pannenkoekenboerderij ’t Hoes van Hol-An, waar je een
vleugje Drentse historie haast proeft in de pannenkoeken. Gewoon een kop koffie drinken –
mét Drentse wafel natuurlijk – kan ook. Net aan de overkant van de doorgaande weg ligt de
Jantina Helling Molen (ook wel Aeldermeul) uit 1891. Op zaterdagmiddag kun je hem bezoeken.
Adres & openingstijden
Voscheheugte
Mantingerdijk 8, Mantinge
0593-552 568
Open: di – zo 10.30-20.00 uur; winter vr vanaf 17.30, za – zo vanaf 12.00
Dorpshuis de Heugte
Lijsterstraat 1, Nieuw-Balinge
0528-321 300
Open: ma 19.00-23.30 uur, di 9.00-11.30 uur, wo 9.00-11.30 uur en 19.00-23.30 uur, do 19.0023.30 uur, vr 16.30-24.00 uur, za 22.00-01.30 uur, zo 17.00-21.00 uur
’t Hoes van Hol-An
Oud-Aalden 11, Aalden
0591-371 268
Open: mrt – nov di – zo 11.00-20-00 uur; jul – aug, Pasen en Pinksteren ook op ma
Jantina Helling Molen
Molenwijk 13, Aalden
Open: elke za-middag als de blauwe vlag uithangt

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl
Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze tekst.

