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Het landgoed Mensinge
R. J. HOOGERVORST.

Mensinge. gelegen in Drente tussen Ro
den en Lieveren. is een van de oorspron
kelijk 18 havezaten van Drente, waarvan
er nu nog 9 over zijn. Het landgoed wordt
voor het eerst genoemd in een lijst van
lenen van het Sticht. opgemaakt tussen
1381 en 1383; Steven Syghers was toen
met 'het goed beleend. In 14'01 staat als
zodanig genoemd een zekere Johan of Jan
Hidding. Beginnende met Onno van Ew
sen op 7 oktober 1485, blijft het geslacht
Ewsen tot in de 18de eeuw met het goed
beleend. Via de families De Coninck. Rip
perda. Meisterlin. Schroeder en Ellents,
wordt Mensinge in 1818 eigendom van de
familie Kymmell. in wier bezit het tot
heden is gebleven. Een groot deel van het

landgoed is thans evenwel. met enkele
aangrenzende terreinen. door de Staat
en met steun van de Provincie als natuur
reservaat aangekocht.
Tot Mensinge behoren uitgestrekte loof
en naaldhoutbossen. waarin enkele fraaie
vennen zijn gelegen, verder grote delen
van het dal van het Lieverder diep en
bovendien 'boerderijen en honderden hec
taren door houtwallen en houtsingels om
geven landerijen (fig. 1).
Een prachtig gezioht heeft men op het dal
van het Lieverder diep vanaf de Noordes
van Lieveren. Men ziet het beekdal dan
tegen een achtergrond van de grote don
,kere bossen van Mensinge (fig. 2). De
moerassen en drassige groenlanden langs



de beek, de zgn. Hazematen, zijn wat hun
vegetatie betreft buitengewoon interessant.
Hier bloeien in het voorjaar, tussen Dot~

ters en Speenkruid, het Wisselbladig
goudveiL het Kruipend zenegroen en de
Bittere veldkers. Het hier en daar voor~

komen van de Bosanemoon is een aanwij~

zing, dat er vroeger ook bos heeft gestaan.
Later in het seizoen zijn de madelanden
en moerassen getooid met honderden roze
bloemaren van de Adderwortel (fig. 4),
waarvan dit beekdal een van de twee
groeiplaatJsen in Drente vormt. Dan
bloeien hier ook Rietorchis, Moerasspirea.
Koekoeksbloem, Fluitekruid en nog tal van
andere soorten. teveel om op te noemen.
In een stuk rietland staan vrij veel Moeras~
wespenorchissen. Terecht wordt in het
artikel van Schimmel over de Drentse

Fig.!. Overzichtskaartje van Mensinge
en omgeving.
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beekdalen in De Levende Natuur van 1955
gezegd, dat dit beekdal bij Mensinge in de
voorzomer in kleurenrijkdom niet onder
doet voor de veelgeroemde Zwitserse
bergweiden.
Het overgrote deel van het eigenlijke
"Mensingebos" is op het ogenblik weinig
aantrekkelijk, daar het bestaat uit met Fijn~

spar ingeplante kapvlakten. Ongeveer in
het midden van dit bos bevindt zich
echter een mooi ven. de "Grote Plas...
In de omringende heidevegetaties worden
Struikheide. Dopheide. Kraaiheide, Klok
jesgentiaan, Tormentil. Kleine zonnedauw.
Pijpestrootje. Blauwe knoop. Blauwe zeg
ge. Moeraswolfsklauw. Grote wolfsklauw.
Kruipwilg en een enkele Jenevel'bes aan~

getroffen. met daartussen opslag van
Zomereik. Lijsterbes. Zachte berk. Vuil
boom en Grove den. In de brede veen
mosgordel rond de plas groeien Veenbes.
Veenpluis, Ronde zonnedauw en Snavel
zegge. in het open water de Waterbies.
Plaatselijk beginnen zich echter cok Wa
ternavel. Pitrus en Kleine lisdodde te
ontwikkelen. hetgeen wijst op een toe
nemende voedselrijkdom van het water.
Deze is te wijten aan de honderden
eenden. die hier in de trektijd pleisteren,
aan de in het ven waaiende bladeren van
het omliggende bos en aan enkele grep
pels, die het water uit de bossen naar het
ven voeren. In het enigszins geacciden~

teerde zuidoostelijke deel van het Men

singebos ligt een aardig, vermoedelijk
kunstmatig vergroot. tweede vennetje. In
de smalle verlandingszone komen o.a.
voor: Veenpluis. Snavelzegge, Sterzegge,
Witte snavelbies en Ronde zonnedauw.
Des zomers bloeit in dit vennetje de Witte
waterlelie, die er vrijwel zeker is aange~

plant, en langs een smalle uitloper de
Beenbreek.

. De "Klein Dennen" en het "Bergstuk" ,



Fig. 2. Lieverder diep en Hazematen, gezien in noordelijke richting. Op de achter
grond de bossen van Mensinge. Foto R. J. Hoogervorst.
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aan de oostrand van het Mensingeibos.
behoren in landschappelijk opzicht tot de
mooiste delen van Mensinge maar ook
voor de vogels en de plantengroei zijn ze
van belang. Zwaar en donker fijnsparren
bos wisselt af met licht eikenbos. gemengd
bos van oude Grove dennen en Eiken met

jonge fijnspar- en lariksopstanden. Langs
de eikenlanen groeien Guldenroede. Hen-

gel. Dalkruid, Witte, klaverzuring, Rode
en Blauwe bosbes. Ruige veldbies en tal
van andere plantesoorten. De vogelstand
is er rijk. In het voorjaar weergalmt het
bos dan ook van de vogelzang. Er broe
den Koolmees. Pimpelmees. Staartmees.
Kuifmees. Vink. Winterkoninkje. Fitis.
Tjiftjaf. Heggemus. Roodborst. Merel.
Zanglijster. Groene specht. Grote bonte
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Fig. 3. Lieverder diep en Hazematen, gezien in zuidelijke richting. Rechts op de
achtergrond nog juist zichtbaar het eueneens aangekochte Alteveerse Bos. Foto R. J.
Hoogervorst.

specht. Boomklever, Vlaamse gaai. Ekster,
Roek, Houtsnip. Ransuil en Torenvalk. In
het hoge zware naaldhout van het BerÇf~

stuk broedt de Buizerd. In 1958 zijn vier
jongen voorspoedig opgegroeid en uit~

gevlogen. Vanaf hun horst in een oude
Grove den konden de oude vogels een
groot deel van het beekdal overzien. De
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Goudvink nestelt in de omgeving van het
Bergstuk in minstens vier paren.
In het oos.ten aansluitend aan het Berg~

stuk strekt zich tot aan de weg Lieveren
Roden, als noordelijke begrenzing van de
Hazematen, een fraaie loofboswal uit; in
het voorjaar is de bodem daar wit van
bloeiende Bosanemonen en Witte klaver-
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zuring, in au:gustus wordt de wal licht
purper gekleurd door de bloemen van ,het
Viingerhoedskruid (fig, 5),
De houtwaL die iets verder noordelijk
langs de westzii'de van de weg Lieveren
Roden ifJ gelegen, is zeer mooi en her~

bergt tal van soorten struiken en kruiden.
zoals Zomereik, Hulst, Tweestijlige mei~

doorn, Hazelaar, Hondsroos, Lijsterbes.
V uilbcom, Ratelpopulier, Zachte berk,
Braam en Framboos. Klimop, Kamper
foelie. Rankende helmbloem en Zwaluw
tong, Helmkruid, Bosanemoon. Bosan
doorn, Grootbloemmuur, Veelbloemige
salomonszegeL Dagkoekoeksbloem. Fluite
kruid, Gierstgras en Eikvaren.
Aan de noordkant van deze houtwal staat
aan de weg, en wel een 150 meter ten
noordwesten van de brug over het Lie
verder diep, een van de merkwaardigste
en oudste /bomen van Drente. Deze mach~

ti:ge Eik, die vroeger als de "Wodanseik"
en thans als de "Dikke Boom" bekend
staat, heeft op borsthoogte een omvang
van 4.25 meter en is zeker 300 jaar

oud.
Tussen deze boom en de brug, aan de
zuidrand van de houtwaL bevindt zich.
vlak aan de weg. een bronnetje. Onder
hoge Eiken en enige elz'estruiken groeien

Fig. 4. Adderwortel in de Hazematen.
Foto D. Boomsma.

Fig. 5. Vingerhoedskruid en Kale lonker
in de wal bi; het Bergstuk. Foto D.
Boomsma.

hier o.a. Wisselbladiig goudveil. Speen
kruid, Moerasspirea, Hondsdraf en Na
gelkruid.
Geheel in het noorden liggen het "Sterre
bos" en 'het "Oude Bos". Het voorste
gedeelte van het Sterrebos, dus het stuk
dat langs de weg van Lieveren naar Ro
den ligt. is een zg. parkJbos. Oude Beuken.
Eiken, Fijnsparren en verschillende andere
soorten exoten maken het tot een indruk
wekkend wandelbos. De ondergroei is ge
ring. hier en daar wat Hulst. Lijsterbes en
Zachte berk en verder plaatselijk Blauwe
bosibes, Dalkruid, Lelietje van dalen. Eik
varen. Grootbloemmuur, Witte klaverzu
ring. Stekelvaren en Klimop. Langs de
paden, waar meer licht is, groeien Bos
andoorn. Helmkruid. Dagkoekoeksbloem.
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Fig. 6. Oude Eik langs de rand van het Bergstuk. Foto R. f. Hoogervorst.

Guldenroede, Ruige veldbies, Nagelkruid.
Drienerfmuur, Wederik en Wijdaarzegge.
Op en langs een weggetje in de buurt van
het Sterrebos is een zeer mooie grQeiplaats
van de zeldzame Bospaardestaart. Bij de
Burcht (zoals het Huis Mensinge hier
wordt genoemd) staan ook Lenteklokje
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en Daslook. In de noordelijke bos.punt
langs de bosweg, die naar de Burcht is ge~

richt, huist een kleine reigerkolonie van
20 tot 30 nesten.
Het is jammer, dat de vijvers van het
Sterrebos totaal zijn vervuild en ook het
systeem van waterlossing is verwaarloosd,



met als gevolg een te hoge waterstand,
die het bos ernstig bedreigt.
De gronden tussen het parkbos en het
Oude Bos zijn bezet met opstanden van
Fijnspar. Sitkaspar, Grove den en Dou~

glas in de leeftijden van 4 tot 13 jaar.
Daartussen groeien Hazelaar, Ratelpopu
lier, Struikheide, Rode en Blauwe bosbes
en Vingerhoedskruid. Fazanten zijn hier
talrijk.
Het Oude Bos is een ongeveer 80~jarig

eikenbos, Een groot deel is praktisch zon~

der ondergroei. De oorzaak hiervan is,
dat het destijds als een gemengd !bos van
Fijnspar en Eik werd aangelegd. Een
tiental jaren geleden is de Fijnspar ver~

wij derd, maar de uitwerking van het
naaldhout op bodem en vegetatie zal nog
lang zichtbaar blijven, Waar geen naald~

hout heeft gestaan is de vegetatie veel
rijker: onder een struiketage van Hulst,
Eenstijlige meidoorn, Zoete kers, Haze
laar, Lijsterbes, Vuilboom, Braam en
Framboos groeien Kamperfoelie, Klimop.
Rankende helmbloem. Rivinus' viooltje.
Guldenroede, Eikvaren, Grootbloemmuur,
Veelbloemige salomonszegeL Bosanemoon
Witte klaverzuring, Drienerfmuur, Helm
kruid, Robertskruid. Kruipend zenegroen,
Dagkoekoeksibloem, Gierstgras, Penning
kruid en Bereklauw. In 1957 broedde hier
de Havik. Zijn grote horst is gemakkelijk
te vinden. 0 f en waar hij de volgende
jaren heeft gebroed is onbekend.
Met de oostzijde grenst ,het Oude Bos
gedeeltelijk aan het meandere~de Liever~

der diep, waarlboven in de zomer vele
soorten libellen zweven, waaronder de
fraaie beekjuffers. Hier is het dat vrijwel
het gehele jaar de IJsvogel wordt waar
genomen. Het broeden van deze prachtig
gekleurde vogel in de hoge beekoever kon
echter niet worden vastgesteld.

Ten zuiden van het Mensingebos hgt het

bos van Alteveer, met zijn merkwaardige

namen als "Mensil1'ge Waar", "Kars Lo
ting" en "Husinge Slag". Het bestaat uit
Grove dennen, waaronder een dichte op~

slag voorkomt van Zomereik, Hulst, Vuil
boom, Zachte berk. Lijsterbes, Braam,
Kamperfoelie, Stekelvaren enz. De bos~

randen zijn rijker aan soorten. Hier staan
o.a. Zomereik, Ratelpopulier, Sleedoorn,
Gelderse roos, Zoete kers, Vlier, Zwarte
els, Braam, Framboos, Rankende helm~

bloem, Blauwe en Rode bosibes, Dalkruid,
Eikvaren, Mannetjesvaren, Veelbloemige
salomonszegel, Grootbloemmuur, Bosane~

moon, Dagkoekoeksbloem, Witte klaver~

zuring, Wilde bertram en Blauwe knoop.
In deze bosranden nestelt de Wielewaal.
In de zuidwesthoek van het bos ligt, om
geven door hoog hout en bijna onvind
baar, de stille "Zuidplas". Tussen het
veenmos van de fraaie verlandingszone
worden onder meer Ronde en Kleine
zonnedauw, Veenbes, Veenpluis en Witte
snavelbies gevonden. De hoge oeverrand
is begroeid met Struikheide, Dopheide en
Kraaiheide, Vooral in de trektij d weten

Fig. 7. De veenputten langs de rand van
het Alteveerse Bos met een mooie be
groeiing van zeggen. R.iet. lisdodde. Grote
boterbloem. wilgen. els enz. Foto R.. f.
Hoogervorst.
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de Wilde eenden deze plas best te vinden,
maar oo,k in de broedtijd zijn altijd wel
enkele paren aanwezig.
Langs de rand van het Alteveerse Bos,
maar no'g in het beekdal, liggen enkele
oude veenputten. die thans voor een deel
zijn verland. Tussen Riet en Kleine lis
dodde groeien hier o.a. Grote boterbloem,
Wateraardbei, Moerasviooltje en veen
mossen. De hogere delen tussen de veen
putten en langs het bos zijn bezet met
Struikhei. Dopheide en Pijpestrootje. met
Gagel ertussen. Op enkele plaatsen bloeit
daar in juli mas~aal de Beenbreek met
zijn trossen van gele sterbloemen met rode
helmknoppen. die bezocht worden door
de prachti-ge Hoogveenzweefvlieg (Ser i

comyi<l borealis}.
Tussen het Jbos van Alteveer en het Men
!;ingehos ligt bet "Moltmakersstuk" . een
fraaie strook heide met verlande vennen.
Hier komen onder meer VOGr: Vleugeltjes
bloeru, Bos·kartelblad, Beenbreek, Klokjes
gentiaan, Blauwe zegge, Witte snavelbies,
Dophei en Kraaiheide. Er leven ook vrij
wat Hazelwormen.

Ten oosten van het Lieverder diep ligt
het "Lieverder noordbos" met Eik, Hulst.
Zachte berk, Lijsterbes. Vuilboom. Haze
laar, Klimop. Kamperfoelie, Rode bosbes.

Guldenroede, Klaverzuring en Bosane
moon. Het bos ibevat een mesotroof ven.
In de smalle strook ten westen van de
weg Lieveren- Roden groeit de zeer zeld
zame Schedegeelster.
Het is te begrijpen, dat een zo fraai en
gevarieerd gebied als het landgoed Men
singe en omgeving een rijk dierenleven
bezit. Over groepen als insekten, slakken.
amfibieën en reptielen kan nog heel wat
worden onderzocht. De vogels werden
reeds grotendeels vermeld. Als broedvo
gels kunnen nog worden genoemd de
Grauwe vliegenvanger en de Tuinfluiter.
De zoogdierenstand is zeer goed: er hui
zen Reeën (30 à 40 stuks), Vossen (1
paar). Boommarters. Hermelijnen. We
zels" Egels. Eekhoorns. Hazen, Konijnen
en Bosmuizen en natuurlijk nog meer van
die kleinere soorten.
Al met al kan worden gezegd, dat Men
singe met omgeving in landschappelijk
opzicht tot de fraaiste delen van ons land
bLhoort. dat het wat de plantengroei be
treft in velerlei opzicht van groot belang is
en dat het ook faunistische betekenis bezit.
Het is daarom zeer verheugend dat het
als reservaat in stand zal worden ge
houden.

I
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Is het Waterlepeltje (Ludwigia palustris) een
oorspronkelijk inheemse soort?
v. WESTHOFF en C. G. VAN LEEUWEN.

(R.I.V.O.N. )

Onder de belangwekkende groep van
"amfibische" planten, d.w.z. soorten die
zowel op het land als in het water leven
kunnen, is het Waterlepeltje (Ludwigia
palustris, vroeger weIlsnardia palustris
genaamd) in ons land een van de zeld-
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zaamste. De meeste, ook de meeste bota
nische, lezers van dit blad zullen het wel
alleen uit hun flora's kennen. In de vorige
eeuw was Ludwigia ook reeds een zeld
zaamheid, maar er waren toch ruim twintig
vindplaatsen bekend volgens de Pro-


