Twentse Wallen - Mander Vasse
Auteur: Truus Wijnen
Rondwandeling van 18, 10 of 8 km
Een rondwandeling door het prachtige gebied rondom de dorpen Mander en Vasse. Je
loopt over de Braamberg (76m), Tutenberg (76m) en de Galgenberg (68m). Het is een
gebied met een rijk verleden. Dat blijkt al bij de start, bij het mooi vormgegeven
infocentrum met de opvallende naam 'IJs en Es', naar de IJstijd en het essenlandschap.
Routebeschrijving
Nummers in de routebeschrijving komen overeen met de nummers op de routekaart die
gratis te downloaden is voor de abonnees van Wandelzoekpagina. In de
routebeschrijving staat LA voor linksaf, RA voor rechtsaf en RD voor rechtdoor.
Rp = routepaaltje
- - - Start voor route van 8 km - Loop vanaf de entree van het restaurant naar de weg/parkeerplaats en ga RA. Ga na
300m de 1e weg RA. Lees verder bij: xxx
- - Start voor route van 10 en 18 km - Vertrek vanaf de entree van het restaurant (aan de zijkant van het pand) naar links
(richting het oude molenhuis) en loop het pad schuin naar rechts op. Bij
routenetwerkpaaltje (Rp) D53 Houdt links aan, richting afgezaagde boom en loop het pad
tussen de weilanden op. Komt uit op asfaltweg, ga hier RD. Pad gaat met bocht naar
rechts. Even verderop bij Rp-14/11, links aanhouden. Nu de zijpaden negeren en bij RpD55 route RD vervolgen.
Aan eind RA, bij rood pijltje. Zandpad gaat over in asfalt, ga direct daarna LA: pad
voorlangs stallen.
- (1)
- Negeer zijpaden en blijf op 3-sprong pad naar links volgen. Paardrijroute nr 12. Op
splitsing met graspad rechts aanhouden (rood pijltje).
Blijf RD lopen en negeer paden naar links, ook bij Rp-D85 RD lopen. Komt uit bij
asfaltweg. Deze RD oversteken naar Hollweg.
- (2)
- Passeer paddenstoel 2321001 en ga daarna RA het zandpad op (let op, neem niet het
smalle paadje dat schuin naar rechts gaat). Op splitsing links aanhouden, zandpad wordt
smaller pad en gaat langs weiland. Blijf ter hoogte van oprit naar huis, route RD
vervolgen (akkerpad). Blijf RD lopen tot eind pad bij bankje en daar LA en direct weer RA:
smal bospad. Dit, op sommige plekken wat vage bospad, min of meer rechtdoor volgen
tot je na 150m aan het eind uitkomt bij ietwat verdiept liggend zandpad. Ga hier RA. Op 4sprong LA. Negeer zijpaden en blijf RD lopen. Je komt uit bij zandpad met fietspad ook
hier RD lopen. Ter hoogte van vakantiehuis met nr 10, pad naar rechts en even later naar
links blijven volgen.
- (3)
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- Passeer ingang camping, onverharde weg wordt asfaltpad en ga ter hoogte van
huisnummer 1 LA (D79). Smal pad blijven volgen, pad wordt een klinkerweg. Komt uit op
verharde weg, hier RA. Even verderop aan linkerzijde Hotel-restaurant Tante Sien. Op
het pleintje voor Tante Sien staat een witte houten kiosk. Dit is een boekenhuisje. Hier
kun je boeken brengen en ook gratis meenemen. 1e straat RA: Hooidijk Ga op 4-sprong
RA (ter hoogte van restaurant Liskoel): Tutenbergweg. Je passeert de ingang van een
camping en gaat iets verder, in een bocht LA. Passeer de houten hekjes.
- (3)
- Je loopt nu de Tutenberg op. Bij het grasdeel rechtdoor lopen en het bospad inlopen. Dit
pad kan modderig zijn. Aan eind van het pad waar rechts een boom staat met inscripties
ga je LA. Pad gaat met bocht naar links vervolgens bij een splitsing links aanhouden. Je
komt bij een verkeersweg. Deze oversteken en op fietspad RA. 1e pad LA, richting
Oosteriksweg 4, 6, 8 (aan de overkant van de verkeersweg staat een prachtig
Mariakapelletje).
- (4)
- 1e (beton-)weg LA. 1e pad RA en vervolgens verharde weg RD oversteken. Op 4sprong RD. Aan eind bij bankje RA. Het beekje aan de linkerzijde is de Mosbeek Je komt
uit bij een verharde weg.
- (5)
- Ga hier voor de route van 10 km RA en loop door tot aan de linkerkant weer Restaurant
Watermolen Bels, het beginpunt van deze route, te zien is.
Linksaf voor vervolg route van 17 km.
xxx Wandel langs een erf en blijf RD lopen, pad wordt onverhard en gaat langs akkers.
Op splitsing het rechter pad blijven volgen (links is een plek met bankjes) blijf vervolgens
RD lopen. Op 4-sprong met Ruiterroute nr 11 RD Breed zandpad met fietspad RD
oversteken waarna je de Klootschietbaan Mander oploopt. Let op, in de weekenden
worden hier wedstrijden gespeeld. Ga zoveel mogelijk aan de zijkant van het brede
zandpad lopen, volg de aanwijzingen van de spelers en hinder niet het spel. Honden zeer
zeker aan de lijn!
Je komt uit op een 4-sprong waar je LA gaat. Maar het is zeker de moeite waard eerst
nog even een stukje door te lopen om te kijken bij het heuveltje dat je schuin rechts voor
je ziet (als er geen mais op de akker staat). Dit is het Hunebed van Mander. Er staat ook
een informatiebord bij. Het heuveltje is een reconstructie van de oorspronkelijke
grafheuvel. Het is het meest zuidelijke hunebed van Nederland. 1e pad schuin RA, bij
ruiterpaaltje nr 10. Ga op het pad lopen dat links, tussen de bomenrijen ligt. Komt uit bij
verharde weg met fietspad, ga iets naar links en direct RA, weg oversteken richting
hekjes.
- (6)
- Loop het pad naar links op, langs hekje. Het smalle pad maakt diverse bochten. Aan het
eind/splitsing het rechterpad nemen. Op volgende splitsing bij akker en bankje RA, thv
een Rp met geel pijltje. Negeer een vage afslag naar rechts bij een Rp. Het smalle
hoofdpad blijven volgen. Je loopt langs een bosrand met het open veld aan je
rechterhand (Dit open veld is een van de zogenaamde Cirkels van Mander). Je loopt nu
eerst met een boog om dit eerste ronde veld. Dit is een van de twee Cirkels van Mander
ook wel Graancirkels van Jannink genoemd. Ontstaan in de periode 1929 ? 1990 doordat
de toenmalige eigenaar, industrieel G. Jannink, zijn landbouwpercelen niet traditioneel
rechthoekig bewerkte maar z'n ploegen er spiraalsgewijs rond liet rijden. Ze hoefden dan
niet telkens te keren. Blijf nu geruime tijd de gele pijltjes volgen. Ga op het punt waar een
paaltje met geel -(groen) en een geelrood pijltje van het Twentepad staat RA waarna je

het veld inloopt. Je komt uit bij een bankje waar je het gele pijltje naar links volgt, langs
een grote en hoge jeneverbesstruik loopt en je even later uitkomt bij weer een open veld;
dit is de tweede Cirkel van Mander. Hier vervolg je het pad naar links en loopt langs de
rand van het veld (Je volgt nog steeds de gele pijltjes). Op het punt waar links een paaltje
met geel pijltje en een geelrood bordje van het Twentepad staat, ga je LA richting de
grote grenssteen en direct na de grenssteen de route naar rechts vervolgen (Vanaf nu
volg je dus nu niét meer de gele pijltjes).
- (7)
- Pad gaat met bocht naar links en komt uit bij een verhard weggetje, hier RA. Aan eind,
bij verkeersweg RA en direct weer LA (weg oversteken) en het half verharde pad inlopen.
De huisjes aan de verkeersweg zijn vml kommiezenhuisjes. Je loopt bij de
grensovergang van Nederland-Duitsland.
Het licht stijgende pad almaar blijven volgen tot je bij een splitsing komt met aan de
linkerzijde een grote zandafgraving. Ga hier RA. Komt uit bij smal pad bij kleine
grenssteen (85-1), ga daar LA. Je ziet dan ook weer een Rp van het wandelroutenetwerk.
- (8)
- Op splitsing rechts aanhouden (oranje pijltje). Volg vanaf nu de oranje pijltjes. Het
prachtige pad dat je nu volgt loopt evenwijdig aan de grens van Nederland en Duitsland.
Langs het pad staan diverse infobordjes van Landschap Overijssel. Zo kun je onder
andere lezen over het Vliegend Hert. Bij uitzichtpunt met bankje sta je op de 69m hoge
Galgenberg. Uiteindelijk kom je uit op een verharde weg, ga hier LA (Volg nu niet meer
de oranje pijltjes). Je komt bij de Watermolen van Frans (links) ga ter hoogte van deze
watermolen RA, bij een Rp, hekje door. Even later weer een hekje door en vervolgens
links aanhouden waarna je links weer Restaurant Watermolen Bels ziet.
Praktische informatie
Start- en eindpunt van de route
Restaurant Watermolen Bels (open dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur)
Adres Bergweg 9, 7663 TB Mander
Lengte van de wandeling
8, 10 of 17 km
Horeca
bij start en in Vasse
Openbaar vervoer
bushalte 64 Vasse, start vervolgens de route onder punt 3 bij Hotel Restaurant Tante
Sien (actuele route-info bij 9292)
Honden
aangelijnd
Achtergrondinformatie
De natuur is bijna als vanzelfsprekend adembenemend: afwisselend typisch Twentse
essen, houtwallen, bos en heide. Bij Mander ligt de Manderheide, waar de familie Jannink
de bekende Mandercirkels heeft aangelegd. En overal op de hei de zo grillige
jeneverbesstruiken
De omgeving is een van de oudst bewoonde gebieden van Nederland. Je treft bij Vasse
en Mander tientallen grafheuvels aan uit de periode 3000 - 1200 v. Chr. In het verleden

waren er nog verschillende hunebedden maar die zijn in de 19e eeuw grotendeels helaas
opgeruimd. De aanwezigheid van de dood is dus in dit gebied op verschillende plekken
zichtbaar. Denk daarbij aan de man van Mander in een van de grafheuvels. Van deze
duizenden jaren geleden overledene waren alleen nog de silhouetten herkenbaar. Ook is
er de Galgenberg bij de grens met Duitsland. Boven op de berg stond een galg. De
gehangene bleef vaak lang hangen als waarschuwing om drie keer na te denken voordat
je de grens passeerde.
Maar er is meer te beleven in dit bijzondere gebied. Bij Mander tref je op de Mosbeek de
twee voormalige papiermolens uit de 18e eeuw aan, de molen van Bels en de molen van
Frans. De molen van Frans werd later omgebouwd tot een korenmolen. Dat overkwam
de molen van Bels ook, maar voordat het een korenmolen werd, heeft de molen ook nog
een periode als koffiemolen gediend (voor cichorei, 'surrogaatkoffie').

Truus Wijnen, Tukker in hart en nieren, heeft al de Twentse wallen beklommen en de
mooiste van deze wandeltochten heeft ze in de wandelgids 'Wandelen op de Twentse
Wallen'. Deze wandelgids is uitgegeven bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

