
De Manderheide
 
Een heideterrein In 
Ruurd Llan Donkelaar 

Wie net als ik regelmatig landschap
pelijke en topografische kaarten zit 
te bekijken om te zien hoe Neder
land in elkaar zit heeft mogelijk eens 
zijn oog laten vallen op een bijzon
der stukje op de kaart van Twente. 
Vooral tegen onze landsgrenzen tref
fen we kleinere restanthoeken aan 
die aan de grootschalige ruilverkave
lingen van de naoorlogse periode 
zijn ontsnapt. Vaak zijn dit soort per
celen de restanten van een eens uit
gestrekt en soortenrijk historisch 
landschap. Wat hier direct opvalt zijn 
de twee grote cirkelvormige percelen 
in een fijnmazig natuur- en cultuur
landschap: het Dal van de Mosbeek. 
Het zal ergens in de winter van 1989 
zijn geweest dat ik voor het eerst 
kennis maa kte met dit gebied . Ik 
weet nog dat het bij mij toen direct 
iets losmaakte wat nooit meer is 
weggegaan. Ik trof hier een ruimte 
en rust aan die zelfs in het hart van 
de Biesbosch , mijn geboortegrond , 
niet meer te vinden was. De 
Noordelijke Manderheide, was toen 
een geb ied met een tweetal grote cir
kelvormige roggeakkers, een 
gemengd naaldhoutloofbos, een 
aantal jeneverbessenstruwelen en 
een sterk vergraste heide. Samen 
met een oude landbouwschuu r en 

ere hersteld 

een woning vormt dit het decor voor 
vele bijzonde re vakanties in de hier
op volgende jaren . 

Historisch landschap 
Ais kind was ik vaa k met mijn 
ouders op vakant ie geweest in 
Twente. Ik ging altijd enthousiast 
ieder heideveld verkennen op hage
dissen en slangen . Dat ik dit gebied 
toen nooit bezocht heb ligt enkel 
aan het feit dat het net buiten het 
fietsbereik van ons vaste vakantie
adres aldaar lag. De Noordelijke 
Manderheide llgt ten noorden van 
Tubbergen tegen de Duitse grens in 
wat nu het Dal van de Mosbeek 
heet. Aan de oostzijde wordt het 
begrensd door de stuwwal van 
Ootrnarsum , aan de westzijde door 
een verkaveld ontgraven hoogveen
gebied. Aan de zuidzijde rond het 
buurtschap Mander liggen een aan
tal essen in een fraai kleinschalig 
coulisselandschap. Vanaf de stuwwal 
lopen een aantal nog natuurlij ke 
beken in westelijke en zuidelijke rich
ting; een daarvan is de Mosbeek . 
Het brongebiedje van deze beek op 
de stuwwal behoorde tot de paradi js
jes van Victor Westhoff (zie Oase 
herfst 2003 , biz. 6-10). 
De bewoningsgeschiedenis van het 
gebied gaat in ieder geval terug tot 
aan de Midden -Steentijd (400 0-3100 

v. Chr.). De eerste boe rengemeen
schappen vestigden zich toen op de 
heuvelrug en brachten stukken in 
het open bos in cultuur. In het Dal 
van de Mosbeek zijn een aantal graf
heuvels als stille getu igen uit die 
periode aanwezig en ook op de 
Manderheide zijn een paar urnen 
gevonden. Vanaf de jaartelling nam 
de bevolking weer af en kon het bos 
zich weer herstellen tot in de vroege 
middeleeuwen . Door toename van 
bevolking werd de druk op de bos 
sen weer groter. Beuken en eiken 
werden gebruikt als constructiehout 
voor de boerderijen terwijl de schar
relende varkens zich tegoed deden 
aan de eikels en beukennootjes. 
Door de beweiding ging de natuur
lijke verjonging van het bos achteruit 
en er ontstonden open berken bos
sen met een onderbegroeiing van 
heide. Door verdere begrazing met 
schapen en het steken van plaggen 
verdwenen uiteindelijk ook de ber
ken en bleven er heidevelden over. 
De landbouw ging zich steeds meer 
concentreren op de gemeenschappe
lijke landbouwgronden , de essen . 
Het bouwland werd van voedings
stoffen voorzien door ophoging met 
mest en heideplaggen . De natte 
vruchtbare beekdalen dienden als 
weide en hooiland . Deze maten wer
den afgezet met houtwallen als vee
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keri ng en om de bevol king te voor
zien van brand- en constructiehout. 
Omstreeks 1850 was er nauwelijks 
meer bos in het gebied aanwezig. De 
schapenteelt verloor in die periode 
zijn economische betekenis door de 
invoer van goedkope wol uit het bui
tenland en door het beschikbaar 
komen van de eerste kunstmest. 
Vochtigere heideterreinen werden 
omgeploegd tot landbouwgrond en 
de drogere werden inge
plant met grove den. -, 
De cirkels van jannink 
Toen het terrein begin 
20e eeuw in bezit van de 
famil ie jannink kwam 
bestond het uit een 
open droge heide met 
jeneverbessen struweel . 
Rond 1930 werden aan 
de noordzijde tegen de 
Duitse grens aan een 
tweetal ontginningen 
gemaakt in de vorm van 
twee grote cirkelvormige 
akkers. Gerhard jannink, 
in het dagel ijks leven 
textielfabrikant in 
Enschede, was zeer in 
landbouw gemteres
seerd. Bovendien was hij 
een gepassioneerd uit
vinder. Het idee om een 
akker spiraalsgewijs te bewerken had 
hij in Amerika opgedaan en hij wilde 
dit landbouwkundig experiment 
graag ook op zijn heide toepassen. 
Gerhard experimenteerde met aller
lei groenbemesters om de uitgeloog
de schrale grond weer vruchtbaar te 
maken. Aanvankelijk verbouwde hij 
rogge en haver, in de oorlog experi
menteerde hij ook met vias en hen
nep om de fabriek van grondstof te 
voorzien. In 1951 werd de oude land
bouwschuur opgeknapt en voorzien 
van de graandrooginrichting. Dit 
was een glazen overkapping waar 
met behulp van circulerende zonne
warmte het graan kon opdrogen. 
Zonne-energie had a[ langere tijd 
Gerhards belangstelling. AI voor de 
oorlog had hij in zi jn woonhuis in 
Enschede een zonnecollector 
gebouwd in de vorm van een kleine 

glazen zolderkamer met zwarte 
muren en een buizensysteem. De 
oude portiersloge van de fabriek 
werd als onderkomen naar de 
Manderheide verplaatst en voorzien 
van enig comfort: een eigengemaakt 
accusysteem voor de radio en een 
lampje en een koelkast in de vorm 
van een diep in de grand af te zin
ken stalen cilinder. Het verder ont
ginnen van de heide met een derde 

land-art project extra voorzien van 
greppels, walletjes en spiraal
vormige paden . Een deel van deze 
aanpassingen zijn inmiddels door de 
vegetatie overgroeid en door de 
konijnen vergraven . 
Anno 2004 ontplooit zich op de 
westelijke cirkel een interessante 
schrale vegetatie met Pilzegge, klei
ne grassen, Stekelbrem, Dwergvilt
kruid, Ereprijssoorten en de eerste 

cirkel werd door Gerhards vrouw, die 
erg van de bloeiende heide gechar
meerd was, geblokkeerd . 
Het landbouwbedrijf werd door 
Gerhards zoon Bert overgenomen 
en op de cirkels werd vervolgens 
met behulp van dri jfmest mais ver
bouwd. Bert zag snel in dat deze 
teelt slecht was voor de grond, het 
omliggende bos en de heide. In 
1990 heeft hij de cirkels met de 
daartussen liggende jeneverbessen
heide overgedaan aan het Landschap 
Overijssel waarna er nog een aantal 
jaren rogge werd verbouwd . Rond 
1995 werd de voedselrijke bovenlaag 
verwijderd om uiteindelijk weer een 
schrale heidevegetatie terug te krij
gen . De toch al op kaarten en vanuit 
de lucht markante cirkels werden 
door de Amsterdamse beeldend 
kunstenaar Paul de Kort als een 
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Struikheide. Gedurende een aantal 
jaren heeft het uiterst zeldzame 
Akkerviltkruid met enkele honderden 
exemplaren hier een groeiplaats 
gehad maar inmiddels is deze eenja
rige pion ier vermoedelijk weer ver
dwenen. De oostelijke cirkel is 
mogel ijk rijker gebleven doordat 
deze bij de ontgraving van de andere 
cirkel als gronddepot dienst heeft 
gedaan . Hier ontstaat een ruigere 
vegetatie met grassen , russen en 
veel berken. Wei staan er inmiddels 
zeldzamere soorten als Stijve ogen
troost en Steenanjer. Om de berken 
kort te houden wordt hier nu jaar
lijks gemaaid en er wordt al begra
zing overwogen als toekom stig 
beheer, Of dit zal leiden tot de oor
spronkelijk geplande heischrale 
vegetatie is echter zeer de vraag . 



De heide 
Het zuidelijk deel van het gebied, 
het grote heideterrein , bleef eigen
dom van de familie. Midden over dit 
te rrein liep een smalle akker die pas 
in 1956 door uitruil in bezit kwam. 
Een aant al jaren fungeerd e de heide 
als een landingsbaan voor het prive
vliegtuig van Gerhard Jann ink. 
Hiertoe werd de heide kort gehou
den door regelmatig te branden. In 
1967 werd er door het provinciale 
waterleidingbedrijf een winput aan
gelegd aa n de zuidzijde van de 
heide. Hierdoo r ontstond een verde
re verdroging van het heidet erre in en 
het om liggende gebied. In 1987 was 
de heide door toedoen van luchtver
ontreiniging, achtersta llig onder
houd en drie achtereenvolgende 
strenge winters in vitalite it sterk 
achteruitgegaa n en vrijwel geheel 
vergras t met Bocht ige sm ele. Ook 

Akkerviftkruid 

het bos aan de zuidzijde rukte 
steeds verder op. Het plan om de 
heide weer te gaan herstellen werd 
geboren . Op een derde gedeelt e 
werd met een shovel de vervilte gras
laag tot op het minerale zand verwij
derd. Binnen twee jaar verschenen 
hier massaa l de eerste heidekiem
plantjes. 
In de winter van 1994 is in sa men
wer king met het Landschap 
Overijssel weer een derde gedeelte 
van het heidea reaal afgeplagd. Dit 
gebeurde met een plagmachine die 
slechts een dunne laag van de 
bovengrond verwijderde en banen 
met nog en igszins vitale heide liet 
staan. Hierdo or onts tond een 

patroon van 
oude heidestr o
ken met kale 
grond . Het her
stel ging hier
door nog voor
spoediger, maar 
aanvan kelijk kwa
men er met 
name op de 
oude akker veer 
bramen en gras
sen weer terug. 
Door gebrek aa n 
voedingsstoffen 

..__...... 1 verdwenen deze 
na enkele jaren 
weer grotendeels. De herstelde heide 
bloeide weer uitbundi g en de goede 
res ultaten waren voor de familie 
aanleiding om een evaluatie en een 
uitgebreid beheersplan met toe 
komstvisie op pap ier te zetten . Op 
basis hiervan kon wee r subsidie wor
den aangevraagd voo r verdere her
stelwerkzaamhede n. 

H agedissen 
Zelf verbleven wij voornamelijk in de 
herfst en wintervakanties op 
"Mande r" en zage n daarom zelden 
rept ielen. Ons toenmalig tu incen
trum annex kwekerij slokte aile tijd 
in het voorjaar en de zome r op. De 
enkele haged issen die we langs de 
paden zagen zonnen behoorden tot 
de redelijk algemeen voorkomende 
Levendbarende haged is. Op de 
grens vlakken tussen de twee plagfa
ses - nieuwe heide en de oude heide 
- werd in 1996 deeerste 
Zandhagedis herontdekt door Tim 
van der Broek van het Landschap 
Overijssel. De vond st van deze 
bedreigde soo rt deed mijn reptielen
hobby weer opbloeien en terstond 
begon ik met verdere inventa risaties . 
Inmiddels waren we o ri s meer gaan 
richten op ons adviesbureau. Dit gaf 
oo k wat ruimte om in het voorjaar 
van Mander te gaan genieten . Ik ont
dekte op een paa r plaatsen op de 
heide een goede zandh agedissenpo
pulatie . Bl ijkbaar hadden ze opti
maal geprofitee rd van de nieuwe 
dynamiek die na de twee plagfases 
was ontstaan . Het kale zand bood 

Levendbarende hagedis 

hen weer ruimte om eieren af te zet
ten, de jonge heide was een mooi 
jachtterrein en de oude heide bood 
voldoende schuilpl aatsen tegen pre
datoren als de tore nvalk. 
Een derde plagsessi e stond voor de 
deur. We besloten om het bosa reaal 
bij het zo merhuisje en aan de zuid
zijde van de heide weer f1ink te rug te 
dringen . Met familie en vrienden 
kapten we tientallen bomen en ver
wijderden vuilboom en vogelkers. 
Hierna werd met behulp van ee n 
graafm achine de graslaag verwij 
derd . De boomst obben bleven staan 
en oo k aile nog goede heidepollen . 
Het patroon werd nu weer structuur
rijker: eiland jes van enkele vierkante 
meters oude heide , kale grond en 
verspreid staande boom stobben . De 
opvolgende vochtige zom er gaf bij 
zonder snel herstel en nog hetzelfde 
jaar was er al een groene waas van 
heidekiemen waarneembaa r. Op de 
jonge heide groeide het parasitaire 
plantje Klein warkruid, oo k wei 
Duivelsnaaigaren genoemd . De 
Zandha gedissen namen bezit van 
aile heide-eilandjes en we namen 
veer jonge exempla ren waar. Op en 
rond de boom stobben ontsto nden 
mierennesten en keverpopulati es . 
De konijnenstand nam sterk toe en 
deze droegen met hun graafwerk 
sterk bij aan de dynamiek die voor 
veel heidefauna zo belangr ijk is. 
In de verspreiding van de Zandh age
dissen over het te rrein trad een 
duidel ijke verschuiving op naar de 
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Zandhagedis 

nie uwste plag plaatsen . In het voor
jaar zijn vr ijwe l ai le eilandj es bezet 
met een terri torium van een dom i
nant mann etje en een of meerdere 
vrouwt jes . O mdat de jonge heideve
getat ie de bodem weer ging bedek
ken heb ik twee wi nters gelede n de 
eerste ei-afzetkuilen gegraven . De 
Zand hagedi s is ande rs dan de 
Levendbarende hagedis afhankelijk 
van d it soo rt o pen plaatse n o m eie
ren te begraven. In juni graven de 
vrou wt jes zich ' 5 avonds in om 
gedurende de nacht een legsel van 5 
to t 10 eieren af te zette n. De vo lgen
de ochtend graven de vrouwtj es zich 
weer uit en bedekken het nest. 
Afh ankelijk van de zomertempera
tu u r, 7 to t 10 weken later, komen de 
legsels uit en verla ten de jonge 
hagedisjes het nest. H et is een bij 
zondere belevenis om dit zelf waar 
te kunnen nemen in de eigen gegra 
ven ei-afzetkui len. In de herfst vo rig 
jaar heb ik de ku ilen uitg ebreid 
onderzocht, een kui l bevatte meer 
dan 15 legse ls met ove r de honderd 
lege eischa len! 
Inmi ddels is het monito ren van de 
hagedissen een vast on derdeel 
geworden van onze bezoeken aan 
Mander. Ik heb een vaste route over 
de heide om de reptielen te tellen. 
De gegevens wo rden door RAVON 
(Rept ielen, Arnfibieen, Vissen 
Ond erzoek Ned erland) bewerkt en 
ingebracht in een landelijke data
base. H iermee zijn de vers preidings
patron en en pop ulatied ichtheden in 

heel Ned erland 
te vo lgen. Op . 
onze heide leek 
de Levendbaren
de hagedi s aan
vankelijk mi nder 
te profiteren van 
de herste lwerk
zaamheden. 
Deze soort vi ndt 
zijn biotoop toch 
meer in de str uc
tuurrijke randjes 
langs de bebos
sing met laag
hangende takken, 
stobben, dood 

hout en blad. Inmiddels neem ik ze 
weer meer waar, zij het niet in die 
aantal len als de Za ndhagedis . Ook 
de Hazelworm heb ik nu gesigna 
leerd maar het waarnemen van deze 
verborgen levende poot loze hagedis 
blijft een toevalstreffer. 

N iet aileen hagedissen 
Ook de overige faun a prof iteert opt i
maal van het heideherstel . Sinds een 
aanta l ja ren broed t de nachtzwaluw 
in het gebied . Op mooie zomeravon 
de n hoor je van ver re het bijzondere 
geluid van deze schemervogel. Vorig 
jaar, tij de ns mijn hagedissenro ndje, 
stuitte ik plotseli ng op de breed 
plaats. Een dr ietal bru ingetekende 

berkenstammetjes richtten zich vlak 
voor mijn voeten op uit de heide en 
vlogen een stukje weg. Nog vele 
avon den heb ik de jongen, op 
afstand, kunnen volgen. Ook de 
Grauwe klauwier heeft het gebied 
gevonden. Met de Grauwe klauwier 
gi ng het de afgelope n decennia niet 
goed in Nederland . Er zijn weinig 
gebieden meer over met uit gest rekte 
heidevelden en klein schal ige land
bouw. In Zuid oost Dre nt he op het 
Bargervee n doet de soo rt het weer 
goed . Ook op de Engbertd ijksvenen, 
tien kilomete r westeli jk van Mander 
broedt de vogel weer. Sinds drie jaar 
hebben we een paartje in het bra
menstruweel op de heide en in 
mi ddels zijn er in totaa l ti en jong en 
uitgevlogen. leder jaa r broeden ook 
Boom piepers, Geelgorzen en een 
enkel paartje Roodbo rsttapuiten op 
de heide . Op de ci rkels neste len 
Boomlee uwerikken en Bonte, 
Groene en Zwarte specht laten hun 
aanwezigheid lu id ruch tig ho ren . Op 
mooie zomermiddagen jagen 
Boomvalken boven de heide op vl in
ders. In de wi nter zi t de Klapekster 
regelmat ig op de uitkijk op een van 
de me idoo rnstru iken. 
Ook aan insecten valt er veel te bele
ven. Veel vlindersoorten waaronder 
Heideblauwt jes, Gewone en Bruine 

[eneveibesstruiken 
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eikenpages worden hier waargeno
men . Specialisten hebben op het 
kale zand op de plagplaatsen en op 
de cirkels bijzondere wilde bijen en 
wespensoorten ontdekt. Spectaculair 
zijn de waarnemingen van Vliegende 
herten. In de zomerma anden zien 
we deze reuzenkevers regelm atig 
over de heide vliegen en vinden we 
ze af en toe op de stammen van de 
eikenbomen. 

Flora 
Op plantengebied is het terrein niet 
minder interessant. Over de pioniers
vegetatie op de ci rkels heb ik al iets 
verteld. Aanslu itend aan de heide is 
een kleine akker van het Landschap 
Overijssel d ie aileen bewerkt wo rdt 
ten behoud van de akkerflora. Boven 
de schrale Rogge waaien de tran spa
rante pluimen van de Windh alm, er 
tussen groeit Akkerviooltje, Klein 
tasjeskruid , Slofha kken en de zeldza
me Korensla. De droge heide zelf is 
niet zo soortenr ijk . We vinden hier 
voornamelijk Struikheide, Pilzegge, 
Stekelbrem en op een paar plaatsen 
ook Dophe ide. De Jeneverbessen ver
ouderen sterk . Jonge zaail ingen vin
den we zo nu en dan, maar de 
meeste worden door de kon ijnen 
afgevreten voor ze enkele decimeters 
hoog zijn . Tot 1965 stond er aan de 
zuid zijde van de heide nog Grote 
wolfsklauw. Oo k deze soort is gevoe

lig voor verdrog ing en vergrassing. 
Mo gelijk komt de soor t op een van 
de plagpla atsen hier weer tevoor 
schijn. 
Het gemengde bos is een Berken
zomereikenbos met verspre ide Grove 
dennen . In de heesterlaag vinden we 
Vuilb oom, Krentenboo rnpje, 
Lijsterbes, Braam en nog enkele ver
spreide Jeneverbessen. De onderbe
groeiing bestaat uit een soorten arme 

vegetatie van Bochtige smele , Brede 
stekelvaren, Klirnop en Rankende 
helmbloem. Voor al de toen ame van 
deze laatste soort is het gevolg van 
st ikstofdepos itie (am moniak) vanuit 
de lucht. Op een paar plaatsen in het 
bos staan nog grote groepen Rode 
bosbes. De intere ssant ste ontdek
king die ik heb gedaan is die van een 
aant al planten van de Dennenorch is. 
Deze soort was recentelijk ook op de 
Lemelerberg ontdekt. Het is een 
plant die afhankelijk is van oudere 
denn enaanpl ant waar zich al een 
dikke strooisell aag heeft gevormd en 
een constante hoge luchtvochtigheid 
heerst. De onopvallende plant zal 
vermoedelijk in de regio op nog meer 
plaatsen groei en maar laat zich 
moe il ijk vinden. 

Voorlopig de laatste grote actie 
Het Landschap Overij ssel heeft voor 
de toekomst een beleid gerich t op uit

breid ing van het heideareaal in het 
gebied. De kleine heidevelden aan de 
overzijde van de Uelserweg zullen 
worden vergro ot en aaneengescha
keld. Ook wordt op een huidige mars
akker een oud erosiedalletje tegen de 
stuwwal hersteld . Aan de westzijde 
komen een aantal akkers in aanmer
king voor schraal akkerbou wbeheer. 
Op de heide hebben wij afgelopen 
winter de bosrand weer verder teru g
gebracht tot de situat ie zoals die was 
rond 1960. Een brede corridor ver
bindt nu de restantstukjes heide in 
het bos. Bij het verschijnen van deze 
Oase zullen we net bezig zijn met het 
afplaggen van die laatste dr ie hecta
renoHierbij m aken we langs de bos
rand speciaal voor de Levendbarende 
hagedis kleinschalige rommelhoekjes. 
AI het vrijgekomen hout wordt nu op 
wallen in de bosrand getast. 
Kwarrende eikenboompjes op de 
heide blijven aanwezig voor de Bruine 
eikenpage. Van di k eikenhout worden 
hopen gemaakt voor de Vliegende 
herten . De Klauwieren behouden hun 
bramenstruweel. Bij het plagwerk bli j
ven meer eilandjes gras en oude 
heide staan en op de plagplaatsen 
worden ei-afzetkuilen met open zand 
gegraven voo r de Zandhagedissen. 
Ten opzichte van de eerste fase in 
1987 is dit een geheel andere man ier 
van aanpak. Maar die eerste actie 
heeft wei het begin van het herstel 
ingeluid. Gelijk op met de teru gkeer 
van flor a en faun a zijn de werkmeth o
den aangepast. Een egale paarse 
heide is nu geen doel stelling meer, de 
heide krijgt weer structuur en dyna
miek terug. Aile ond erhoudswerk
zaamheden die we ook in de toe
komst moeten gaan verr ichten zullen 
niet voor niets zijn. 
Naast rust en ruimte is er nu ook 
weer een enorme rijkdom aan levens
vormen te bewonderen op de 
Noordel ijke Manderheide. 

Ruurd van Donkel aar 
Adviesbureau voor tuin en 
landschap 
Laantje 1,4251 EL Werkendam 
www.ruurdvandonkelaar.nl 
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