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Van de voorzitter   

 

Het Wehlse bos grenst aan het dorp. Even buiten het dorp kom je in een heel 

andere omgeving. Een ideale gelegenheid om even te ontspannen. Een korte 

wandeling met het gezin op zondagmiddag of zomaar een moment ertussenuit. 

Even de zinnen verzetten en een frisse neus halen. Ook gebruiken velen het bos 

voor hun hardlooprondje.                                                                                                                   

In het Wehlse bos is het hierdoor best wel druk en moeten  we echter wel met 

deze situatie verantwoord omgaan. De dieren, die leven reageren op deze drukte. 

Merkbaar is het aan het reewild, dat er loopt. Vooral het laten loslopen van honden 

is funest. Dat maakt het wild angstig en schuw met als gevolg dat het zich steeds 

verder terugtrekt in de beschutting en minder zichtbaar is.                                               

Daarom een vriendelijk verzoek aan u allen: geniet van de natuur zo dichtbij huis, 

maar ga er verantwoord mee om en hou uw hond aan de lijn. Blijf op de 

wandelpaden, die we in overleg met de boseigenaren hebben aangelegd. Op die 

manier kunnen we met elkaar nog tot in lengte van dagen blijven genieten van 

“ons” mooie bos.  

In 20 jaar is onze stichting gegroeid naar een groep van ruim 25 vrijwilligers. Ook 

is het aantal donateurs gegroeid naar 350. De  inzet van onze vrijwilligers is groot, 

maar er is zo veel te doen aan onderhoud e.d., dat we wel eens het gevoel hebben 

dat onze bijdrage de bekende druppel is op de gloeiende plaat. Toch wordt er 

steeds weer met veel inzet gewerkt, ieder naar eigen vermogen. Naast het leveren 

van arbeid vinden wij het onderlinge contact zeker zo belangrijk. We nemen ruim 

de tijd om op een ontspannende wijze met elkaar en de natuur bezig te zijn. Wij 

proberen, zoals dat heet, het nuttige met het aangename te verenigen.     

                                                                                                                                          

Jan Menting, 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De stichting "Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap"   

Ontstaan:                                                                                                                       

De stichting "Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap" is opgericht op 9 

september 1997. Aanleiding is het in 1995 vastgestelde "landschapsbeleidsplan" 

van de gemeente Wehl. De toenmalige directeur van landgoed het Jagershuis 

Harry Moorman merkt bij de vaststelling op dat hij er bang voor is dat er van de 

uitvoering van het plan weinig terecht zal komen, terwijl toch het behoud van de 

bossen in Wehl zeer gewenst is. "Het bos brengt zo weinig op dat de 

boseigenaren het alleen niet meer aankunnen", aldus Moorman. "Er zou eigenlijk 

een groep mensen bereid moeten zijn ze daarbij te helpen en te ondersteunen."                                                                                                                                              

Twee jaar later, als Wim Gotink is afgetreden als wethouder, tikt Harry Moorman 

hem op de schouder met de opmerking: "Nu heb je mooi tijd om wat voor de 

bossen te gaan doen." En zo is het begonnen.  

  

 
                          De initiatiefnemers in juni 1997.  

  

Het eerste bestuur werd gevormd door de heren: W.Gotink (voorzitter),       

W.Hendricksen (secretaris), H. Moorman (penningmeester) en de leden W.Arends, 

X. Moorman, G. Spaan en D. van Gaalen. 

 

 

 



 
 
Bij de fuchsiashow in 1997 is gestart met het werven van donateurs. Op de foto Willy Hendricksen, Wim Gotink en 

de 1
e
 donateur, Jan van Pul en zijn zoon.  

 

 

Doel:                                                                                                                                

De stichting "Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap" heeft de volgende 

doelstellingen:    

 Het in stand houden, herstellen of opnieuw ontwikkelen van bos en 

landschap in Wehl 

 waar mogelijk de samenhang tussen wonen en werken enerzijds en   

natuur en landschap anderzijds te verbeteren en te verfraaien  

 het herstellen, handhaven en zo nodig verbeteren van de    

leefomstandigheden   van de oorspronkelijke flora en fauna    

 het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in   

de  ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.    

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door onder meer het 

verrichten van onderhoudswerkzaamheden, het opzetten van activiteiten in het 

betrokken gebied, het instellen van werkgroepen, het aanbieden van kennis, het 

verzamelen van gegevens en het doen van onderzoek, alles in de ruimste zin.                                                                                                  

De te verrichten werkzaamheden bestaan uit: snoeiwerk, opkronen, vrijstellen en 

dunnen van nieuwe aanplant, herstel bruggen en paden, ruimen van afval, 

verwijderen van vogelkers, aanleg en onderhoud van poelen en watergangen,  

uitzetten en onderhouden van wandelroutes enzovoort.  

  

 

 

 



 
 
       Om 10.00 uur wordt er gezamenlijk koffie gedronken en bijgepraat.  

  

  

Financiën:                                                                                                                          

De afgelopen jaren is de stichting gestaag gegroeid. Ze telt momenteel  350  
donateurs die gezamenlijk een bedrag van € 5.300,-- inbrengen.  
Ook is na een aantal jaren begonnen met de verkoop van gekloofd openhaardhout 

en meterstukken.  

De vraag is inmiddels zo groot, dat het een substantieel deel van onze inkomsten 

uitmaakt.  

Verder geeft de gemeente Doetinchem een jaarlijkse bijdrage op projectmatige 

basis.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Voorlichting:                                                                                                          

De stichting geeft ook voorlichting aan verenigingen of instellingen waarbij het 

grote belang van de bossen wordt uitgelegd. Ondersteund door video- of 

filmmateriaal wordt verteld over het werk, dat we verrichten. Wij beschikken daarbij 

zelf over alle benodigde apparatuur. Past een dergelijke voorlichting in het 

programma van uw vereniging, bel of mail ons dan. Wij zullen dan proberen aan 

uw wensen te voldoen. Ook verstrekt onze stichting informatie tijdens "open 

dagen". In samenwerking met andere instanties die onze doelstelling 

ondersteunen proberen we de aandacht te vestigen op bos en landschap.                                                                     

Om de jeugd al vroeg kennis te laten maken met de natuur, flora en fauna heeft  

onze stichting, samen met basisschool De Timpaan, in het verleden, vaak de 

jaarlijkse boomplantdag georganiseerd. In overleg met betrokken leerkrachten zijn 

objecten in beeld gebracht en verwerkt in een boekwerkje. Hierdoor kunnen de 

leerlingen later nog eens terugkijken op hun boomplantdag.  

  

  
  
Vanaf 1979 wordt landgoed het Jagershuis met enige regelmaat betrokken bij de Nationale Boomplantdag. Deze 

traditie is met medewerking van onze Stichting  voortgezet. Op de foto kinderen uit groep 7 en 8 van de 

basisscholen planten in maart 2014 bomen aan de Nieuwe Kerkweg. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitvoering:                                                                                                                       

De werkzaamheden in het Wehlse bos en landschap worden uitgevoerd in nauw 

overleg met de boseigenaren en de gemeente Doetinchem. Het bestemmingsplan 

Wehl buitengebied, waarin opgenomen een nota over natuur en landschap, dient 

daarbij als basis. Doel is de ondersteuning van de particuliere eigenaren bij het 

onderhoud van de bossen in Wehl. Uiteraard wordt daarbij het zelfstandig denken 

en handelen van de diverse boseigenaren gerespecteerd. Zij maken uiteindelijk uit 

wat er wel of niet gebeurt of wenselijk is. Onze taak beperkt zich tot het 

aandragen, voorstellen en eventueel uitvoeren. De boseigenaren waarvoor onze 

stichting vooral werkzaamheden verricht zijn: landgoed het Jagershuis, landgoed  

Stilliwald en landgoed Groot Byvoorde. Daarnaast houdt ze zich bezig met de 

aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen, zoals mei- 

sleedoornhagen, rustplaatsen in fiets- en wandelroutes, de aanleg van lanen, de 

aanleg en het herstel van poelen, het herstel van oude landschapselementen 

enzovoort.  

  

  
  
In 2015 zijn de wandelroutes, uitgezet in het Wehlse bos, vernieuwd in een route van ca 6 km en 9 km.  

Op 3 plaatsen zijn verwijzingsborden aangebracht.   

  

  

  



  

  

Vrijwilligers:                                                                                                                

Elke zaterdagmorgen zijn er zo'n 20 vrijwilligers werkzaam in bos of landschap. 

Het betreft mensen met uiteenlopende beroepen, voornamelijk vutters en 

gepensioneerden. Er wordt gewerkt van 8.30 tot 12.00 uur. Bij bepaalde projecten 

is men ook regelmatig door-de-week actief. De plaats van samenkomst is de 

schuur op landgoed 't Jagershuis.                                                                                              

De stichting zorgt voor beschermende kleding en schoeisel in het kader van de 

vereiste veiligheid. Geen enkele vrijwilliger wordt verplichtingen opgelegd. Een 

ieder werkt in eigen tempo en naar eigen vermogen. Daarnaast wordt geprobeerd 

rekening te houden met de voorkeur voor bepaalde werkzaamheden.  

Voor het werken met de motorzaag hebben diverse vrijwilligers een cursus 

gevolgd en zijn daarvoor gecertificeerd. Alleen deze vrijwilligers werken met een 

motorzaag. Dezen hebben ook hun eigen beschermende zaagkleding en helm.  

 

Om het met elkaar vol te houden is een goede sfeer van groot belang. Daarom is 

het een goed gebruik een jubileum of een verjaardag op gepaste wijze te vieren. 

Dat gebeurt uitsluitend op de laatste zaterdag van de maand en wel na 12.00 uur, 

zodat de werkzaamheden niet in het gedrang komen. Voor goede verhoudingen is 

het van belang ook de partners van de medewerkers regelmatig bij het werk van 

de stichting te betrekken. Dat gebeurt door b.v. een barbecue te organiseren en 

daarbij ook de partners uit te nodigen. Eens per jaar wordt in dat kader een 

excursie/ dag gehouden naar een passend object of doel.  

  

  
                              

 Onze vrijwilligers, een foto uit 2013. 

  

  

  



In 2001 wint de stichting de eerste prijs in het "lokaal compliment", een jaarlijkse 

vrijwilligersprijs, ingesteld door de Rabobank en de gemeente Wehl. Het bij deze 

prijs behorende geldbedrag is besteed aan de aanleg van een "parkbos". Het doel 

daarvan het opzetten van een wandel- en leerobject voor de jeugd en de 

recreanten in het Wehlse bos.   

In 2004 is met de hoofdprijs van € 2.500,--, die we in 2001 “het nationale jaar van 

de vrijwilliger” ontvingen, een deel van het parkbos bij het Jagershuis bekostigd. Er 

zijn een aantal bijzondere bomen geplant, banken geplaatst en een 

kastanjehouten hekwerk aangebracht. De officiële opening vond plaats door de 

burgemeester van Wehl bij gelegenheid van de nationale boomfeestdag.  

Als bijdrage in de aanschaf van een tuinbouwtractor hebben wij in 2010 € 3500,-- 

ontvangen van de Rabobank. 

Daarnaast hebben wij in 2015 in het kader van “Helden om de Hoek” de 3e prijs 

mogen ontvangen. Deze prijs wordt uitgereikt door Rabobank Graafschap, 

gemeentes Doetinchem en Oude IJsselstreek en de Vrijwilligerscentrale 

Doetinchem. 

In 2016 heeft een groep Wehlenaren het TV programma Zomer in Gelderland naar 

Wehl gehaald. Als bestemming van de opbrengst heeft deze groep onze stichting 

gekozen. 

Ook met de actie “Rabobank Clubkascampagne” doen wij mee. Door de vele 

stemmen op onze stichting hebben wij dit jaar de 10e plaats gehaald. Daardoor 

hebben wij een bedrag van ruim € 1.000,-- ontvangen.  

  

Hoe kun je meedoen:                                                                                                     

Wie belangstelling heeft daadwerkelijk mee te doen aan het verrichten van werk in 

bos en landschap in Wehl is van harte welkom. Aanmelding kan telefonisch  

gebeuren bij onderstaande leden van het dagelijkse bestuur.    

Onze contactgegevens staan ook op onze website: www.vriendenwehlsebos.nl    

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:  

 voorzitter Jan Menting,  tel. 0314-683757   

 secretaris Will Wammes, tel. 0314-330400    

 penningmeester Jozef Giesen, tel. 0314-381898 

bestuursleden: Harry Moorman, Fees Moorman, Harrie Gudde.    

  

Als werkvoorbereiders fungeren Harry Moorman en Jozef Giesen                                                                                                                                        

   



 
 

  
Naast inkomsten uit projectgerichte bijdragen van de gemeente en donateurs worden de inkomsten aangevuld 

door de verkoop van brandhout, gratis beschikbaar gesteld door de verschillende boseigenaren, waarvoor dood 

en resthout uit uitdunningen en vellingen gebruikt wordt.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Het ontstaan van het Wehlse bosgebied.  

  

Eeuwen lang werd het heidegebied in Wehl, een gezamenlijk bezit, beheerd door 

de Marke van Wehl. In 1735 had deze heide een oppervlakte van ongeveer 360 

ha. Via de Marke, een voorloper van de gemeente Wehl, werd het gebruik van de 

heide verdeeld, bijvoorbeeld voor beweiding door schapen of het steken van 

plaggen voor de potstal. Alleen personen met bezit, de zogenoemde geërfden, 

konden lid zijn van de Marke. In 1824 vroeg de schout van Wehl, als voorzitter van 

de Marke, via de hoofdschout van Doesburg toestemming aan de Gedeputeerde 

Staten om de Gemeinde Heide te mogen verkopen. Met de opbrengst zouden dan 

de schulden van de gemeente kunnen worden afgelost. Er kwam nogal wat 

weerstand tegen het plan, maar uiteindelijk  werd toch met krappe meerderheid tot 

de verkoop besloten.  

  

Familie van Nispen.  

De geschiedenis van landgoed “Het Jagershuis”en landgoed “Stilliwald”begint in 

1825 als twee neven Jonkheer Mr. Lodewijk  G.J.C.F. van Nispen van ’t Velde 

(1790-1872) en Jonkheer Jan Antoon Ch.A. van Nispen van Sevenaer-Heer van 

Sevenaer (1803-1875) het merendeel van de Wehlse heide aankopen. De twee 

neven kopen samen 270 ha. aan. Het kadaster vermeldt in 1833 dat een 7 meter 

brede hakhoutwal het bezit in twee gelijke delen van 135 ha. verdeelt. Zij laten in 

1840 vastleggen dat ieder van hen een deel op eigen naam krijgt. Het oostelijk 

deel, het Stilliwald, gaat naar Lodewijk van Nispen en Jan Antoon van Nispen  

krijgt het westelijk deel, het Jagershuis. Uit oude kas- en dagboeken blijkt dat de 

twee landgoederen waarschijnlijk als een eenheid beheerd werden. De 

werkzaamheden en uitgaven werden niet nadrukkelijk aan een van twee terreinen 

toegeschreven; er werd meer in het algemeen over de Wehlse bossen gesproken.  

Direct na aankoop nemen beide heren met voortvarendheid de ontginning en 

bebossing ter hand, zodat de eerste generatie bos ten behoeve van de mijnbouw 

in de zestiger jaren van de 19e eeuw voor een deel al weer wordt geveld. Ook aan 

de ontwatering van de lager gelegen gedeelten wordt alle aandacht geschonken. 

In de crisisjaren, tussen 1850 en 1880 worden parallel lopende sloten gegraven. 

De uitkomende grond wordt gebruikt om de stroken tussen de sloten mee op te 

hogen. Zo ontstonden hoger gelegen wallen, rabatten genaamd, die ook in natte 

perioden boven water bleven.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
   De oudste uit 1837 daterende fijnspar op het Jagershuis heeft in 1998 het loodje gelegd  

  

Onze voorouders hebben daarbij een geweldig werk verricht, vooral als men 

bedenkt dat in die dagen het werk werd uitgevoerd met alleen een schop en een 

kruiwagen als gereedschap. Hoeveel zweetdruppels zullen hierbij niet zijn 

geplengd en hoeveel pijnlijke ruggen heeft dat werk niet veroorzaakt? Er is nog 

een dagboek waar de namen in vermeld staan van degenen, die daar aan hebben 

meegewerkt met hun beloning en waar ook de maten van rabatten en sloten in 

opgetekend zijn Het werk is grotendeels uitgevoerd onder leiding van Jurjen 

Moorman, de overgrootvader van de bestuursleden van onze Stichting, Harry en 

Fees Moorman. Op genoemde rabatten werden voornamelijk eik en beuk geplant. 

Vanaf 1850 als de prijs van het eikenschors voor de leerlooierijen gaat stijgen 

wordt ook de exploitatie van eikenhakhout interessant. Er wordt een aantal 

percelen aangelegd, vermoedelijk 25 tot 30 ha. op de betere gronden in het 

zuidwestelijk deel, met een omloop van 10 jaar. Rond 1900 brengt het 

eikenhakhout niets meer op en wordt dan deels als spaartelgenbos beheerd. In 

1901 overlijdt de laatste eigenaar van landgoed Het Jagershuis, Jhr. Mr. Leo 

C.O.O.M. van Nispen tot Sevenaer. Zijn vrouw, Elisabeth Cremers houdt het 

vruchtgebruik tot haar overlijden in 1921. Zij hebben geen kinderen. Na haar 

overlijden worden alle bezittingen openbaar verkocht. Een deel van de familie 

koopt Het Jagershuis met bijbehorende gronden terug en brengt het in 1922 onder 

in een Naamloze Vennootschap, later omgezet in een Besloten Vennootschap. 

Thans bestaat het landgoed uit 45 ha. verpacht landbouwgrond en ongeveer 95 

ha. bos, boswegen en erf.  

  

 

 

 



Het Graf  

Lodewijk van Nispen overleed in 1872 en werd op eigen grond begraven. De 

plaats is nog steeds duidelijk herkenbaar als een verhoging in het landschap. 

Volgens een familielid dulde de vrouw van Lodewijk, Eulalie Bender, als dochter 

van een dominee geen pastoor aan het sterfbed van haar man. Overleden zonder 

de heilige sacramenten kon hij niet in gewijde grond begraven worden en op de 

protestantse begraafplaats hoorde hij ook niet thuis. Het graf is nog steeds 

aanwezig en is op de lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst. Volgens het 

kadaster in Arnhem staat het graf voor 21/40ste deel op naam van Jacob D. van 

Nispen en voor 19/40ste deel op naam van Gerard A. van Nispen.  

  

Familie Moorman  

De familie Moorman heeft vrijwel vanaf het begin het beheer gevoerd op landgoed 

Het Jagershuis. De eerste beheerder uit deze familie zal rond 1850/60 aangesteld 

zijn. Hij had de dochter van de voorgaande beheerder getrouwd. Daarna is deze 

taak van vader op zoon overgedragen. Na vier generaties en bijna anderhalve 

eeuw beheer is in 1995 een eind gekomen aan deze traditie en is deze taak 

overgenomen door een rentmeesterkantoor. Door de lage houtprijzen en de 

explosief gestegen loonkosten is voor het eerst in de geschiedenis van het 

landgoed geen enkele betaalde kracht meer in vast dienstverband aanwezig.  

  

Familie van Laak  

De financiële situatie van landgoed Stilliwald was rond 1913 niet erg rooskleurig. 

Als gevolg van wijziging van belastingwetgeving moest bij vererving voor het eerst 

successierechten worden betaald. Bij dit landgoed ging het om grote bedragen. 

Een meerderheid van de familie van Nispen vond het niet verantwoord het 

landgoed te handhaven en besloot tot verkoop. De familie van Laak besloot aan 

de verkoop mee te doen en zette op het landgoed in.          

In die tijd was Laurens van Laak, de grootvader van de huidige eigenaar, 

houtvester en jachtopziener op het landgoed. Zijn financiële positie liet eigenlijk 

niet toe het landgoed over te nemen. Na veel overleg en via een aparte 

betalingsregeling, kwam het landgoed uiteindelijk toch in het bezit van Laurens van 

Laak. Al snel na deze overname brak de Eerste Wereldoorlog  (1914-1918) uit. En 

zoals wel vaker gebeurd: de een z’n dood is de ander z’n brood. De houtprijzen 

vlogen omhoog. Met name de prijs van beukenhout steeg explosief, immers 

daarvan werden geweerkolven gemaakt en daaraan was een grote behoefte. Door 

deze ontwikkeling kon van Laak heel snel voldoen aan zijn financiële 

verplichtingen voor verwerving van het landgoed. Uit dankbaarheid voor de 

financiële voorspoed schonk de familie van Laak het hoofdaltaar in de in 1916 

ingrijpend verbouwde en gerestaureerde St. Martinuskerk van Wehl. Tot de dag 

van vandaag is de familie van Laak nog steeds eigenaar van het landgoed 

Stilliwald.  

  

 

 

 

 

 



 

Water van vitaal belang voor het Wehlse bos.  

Water is van vitaal belang voor het Wehlse bos. Vroeger was er een teveel aan 

water, vooral in de winterperiode. Dan viel de meeste regen en was de 

verdamping gering. De afvoer van water naar de IJssel verliep traag en tot ver in 

de zomer stonden vaak grote delen van het bos blank.  In deze situatie kwam in 

1965 een abrupt einde met de uitvoering van de ruilverkaveling De Bevermeer. De 

afvoer van het water werd voornamelijk om redenen van landbouw en veeteelt 

drastisch verbeterd. Zelfs zodanig dat het Wehlse bos dreigde te verdrogen.  

 

  
 Het opschonen en uitdiepen van oude watergangen  

  

Ruilverkaveling De Bevermeer  

Met de uitvoering van de ruilverkaveling De Bevermeer, zo tussen 1965 en 1975, 

is de ontwatering van het gebied rond het Wehlse bos sterk verbeterd. Beken en 

sloten werden aangepast en in Angerlo werd een nieuw gemaal gebouwd om het 

water snel te kunnen wegpompen naar de IJssel. Bij de uitvoering van de 

ruilverkaveling was het belang van landbouw en veeteelt alles bepalend. 

Bosliefhebbers, zoals de beheerder van het Jagershuis, Harry Moorman, 

waarschuwden al vroeg dat die snelle afwatering tot verdroging van de bossen zou 

leiden. Met name zou dat noodlottige gevolgen hebben voor oudere bomen, omdat 

hun wortelstelsel daarop niet zou zijn aangepast. Ook de flora en fauna zou 

wezenlijk veranderen. Economisch gezien was het bos echter vrijwel niet van 

belang. Vraag naar hout was er steeds minder en recreatie en toerisme stonden 

nog in de kinderschoenen.   

Daarom werd aan de waarschuwingen van de bosliefhebbers nauwelijks aandacht 

besteed. De gevolgen zouden in de volgende jaren op pijnlijke wijze zichtbaar 

worden. Oude bomen stierven af en andere stonden jaren stil in hun groei en 

hielden amper het leven. Tot overmaat van ramp werd in het Plakslag ook nog een 

pompstation voor drinkwater gebouwd, dat ook een negatieve uitwerking op de 

grondwaterstand zou hebben.  



  

Maatregelen.  

Inmiddels is men alom tot het inzicht gekomen dat de verdroging van de Wehlse 

bossen een slechte zaak is. Er wordt daarom gewerkt aan maatregelen die 

verdroging tegen te gaan. Het pompstation Plakslag is buiten bedrijf gesteld en in 

de Didamse Leigraaf zijn een aantal stuwen geplaatst, waarmee de waterstand 

kan worden geregeld. In dit kader heeft de “Stichting Vrienden van het Wehlse Bos 

en Landschap” in nauwe samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel het 

eerste grote project uitgevoerd. In 1997-1998 werd een oude watergang bij het 

Jagershuis – het laagste punt in het bos - over een lengte van ongeveer 1,50 

kilometer opgeschoond en uitgediept en heeft de kwalificatie A-watergang 

gekregen. In de watergang zijn stuwen aangebracht, die er voor zorgen dat het 

water langer kan worden vastgehouden. Daarnaast is vanaf een stuw in de 

Didamse Leigraaf een buis in de grond gelegd om het water van een hoog niveau 

vóór de stuw naar een lager niveau in de sloot naar het bos te laten lopen. Bij dit 

project is vele weken noeste arbeid verricht door medewerkers van onze Stichting. 

In 2005 zijn soortgelijke maatregelen genomen op het landgoed Stilliwald. Ook hier 

is een oude waterloop hersteld en voorzien van een regelbare stuw bij de 

uitmonding in de Didamse Leigraaf. Om ook voor de achterliggende weilanden de 

waterhuishouding te verbeteren is een aftakking aangelegd tot achter de boerderij 

van de familie Raben aan de Beekseweg. Daaruit blijkt maar weer eens dat in 

goed overleg aan meerdere wensen tegemoetgekomen kan worden. Als onderdeel 

van dit project zijn ook de vijvers en grachten rond ’t Stilliwald opgeschoond, zodat 

ze nu weer in de oude staat zijn te bewonderen. Al deze werkzaamheden zijn 

uitgevoerd in goed overleg en samenwerking met het waterschap Rijn en IJssel.  

De wijze waarop het werk is aangepakt verdient alle lof. Ook onze stichting heeft 

met mankracht en geld flink in deze werkzaamheden geïnvesteerd. Het zweet zal 

menig bosvriend nog uit breken als hij terugdenkt aan het verwijderen van bomen 

en struiken om een watergang door ’t Vossenbos te kunnen aanleggen. Als men 

de ogen dicht doet voelt men nog de blindazen steken dwars door overall en 

broek. De familie van Laak van ’t Stilliwald toonde zich zeer ingenomen met de 

uitgevoerde werkzaamheden.  

 

Hydrologisch onderzoek. 

Ondanks de maatregelen, die inmiddels zijn genomen, blijft de verdroging van het 

Wehlse bosgebied een grote zorg. Er is inmiddels een hydrologisch 

vooronderzoek verricht naar verdere mogelijkheden om deze verdroging tegen te 

gaan. In dit eerste onderzoek is gekeken naar ligging, grondsoort, watertrappen en 

vegetatie van het bos. De resultaten geven aan dat verder onderzoek noodzakelijk 

is om conclusies te kunnen trekken en maatregelen aan te bevelen. Een dergelijk 

vervolgonderzoek is echter dermate kostbaar dat hier een fikse overheidssubsidie 

voor nodig zal zijn. Deze is aangevraagd maar helaas afgewezen. 

  

 

 

 

 

 



Waarom bos zo belangrijk is:                                                                                      

Het weer verandert: Of we dat nu al of niet leuk vinden en of het ons zorgen baart 

of onverschillig laat: vaststaat dat het weer verandert. In de statistieken is te zien 

dat de laatste jaren de temperatuur stijgt. Het weer verandert, dat is zeker. Als 

tegenmaatregelen worden onder meer het gebruik van windenergie, biogas en 

zonnepanelen genoemd. Ook de (mondiale) overheid zet meer in op alternatieve 

energiebronnen. Daarnaast wordt er ook gepleit voor de aanleg van meer bossen. 

Met deze maatregelen kan de opwarming van de aarde door de invloeden van de 

mens worden tegengegaan.  

  

Oorzaken van opwarming:                                                                                            

Onze aardbol is omgeven door een luchtlaag, dampkring of atmosfeer genaamd. 

Deze laag bestaat voor 80% uit het gas stikstof en voor 20% uit zuurstof. Deze 

zuurstof maakt het mogelijk dat mensen, dieren en planten op aarde in leven 

kunnen blijven. Het licht van de zon verwarmt de aarde. De helft van deze 

zonnewarmte wordt opgenomen in de bodem. Een ander deel wordt vastgehouden 

in de dampkring en het restant verdwijnt. Zonder de aanwezigheid van de 

dampkring zou de temperatuur op aarde constant minus 18 graden Celsius zijn. 

Echter dankzij de dampkring is het op aarde gemiddeld plus 15 graden Celsius. 

Koolzuurgas (CO2) dat onder meer vrijkomt bij de verbranding van fossiele 

brandstoffen zoals olie, benzine en diesel, verdicht de dampkring. Dat zorgt er 

weer voor dat meer zonnewarmte wordt vastgehouden. Hoewel meer factoren van 

invloed zijn op de opwarming van de aarde en de daarmee verband houdende 

verandering van het klimaat, is de uitstoot van koolzuurgas veruit de belangrijkste 

oorzaak.  

  

Waarom meer bos ?                                                                                                  

Planten en bomen kunnen groeien dankzij een proces, dat fotosynthese wordt 

genoemd. Door de inwerking van koolzuurgas, water, zonlicht, warmte en 

bladgroenkorrels wordt druivensuiker gevormd. Deze druivensuiker dient als 

voeding voor bomen en planten.                                                                                                  

Bij dit proces van fotosynthese komt zuurstof vrij, dat nodig is voor het leven op 

aarde. Bomen en planten nemen het schadelijke koolzuurgas op en geven 

zuurstof af. Dus hoe meer bos, hoe meer koolzuurgas wordt opgenomen en hoe 

meer zuurstof vrij komt.  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  

  

  



Boseigenaren over bosvrienden    

 

De verbondenheid tussen ‘Landgoed Het Jagershuis’ en het dorp Wehl is altijd 

zeer groot geweest. In het verleden vooral landschappelijk en historisch. 

Tegenwoordig in zorg en betrokkenheid. Dankzij de onbaatzuchtige inzet van de 

‘Stichting Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap’ is deze verbondenheid de 

afgelopen 20 jaren nog versterkt met als resultaat een fraai afwisselend bos. Door 

de toenemende onderhoudslasten is het tegenwoordig - op vele landgoederen – 

niet meer mogelijk om de bossen de zorg te geven die zij verdienen. Landgoed 

Het Jagershuis is hierop – dankzij de ‘Vrienden’ – een gelukkige uitzondering.  

Hier treft men dan ook een goed onderhouden bos waar de kenner in één 

oogopslag kan zien dat er met liefde en aandacht wordt gewerkt aan de toekomst. 

Zonder de ‘Vrienden’ was dit niet mogelijk geweest.  

Ik wil dan ook van deze mogelijkheid gebruik maken om u namens het bestuur en 

de aandeelhouders van B.V. Landgoed Het Jagershuis te danken voor uw goede 

werk en ik hoop dat deze samenwerking nog vele lustra mag kennen.  

 

Vierakker, 9 augustus 2017 

 

Jonkheer Mr. C.C.C.M. van Nispen tot Sevenaer genaamd Ruijs de Beerenbrouck 

 
Jan van Laak: "boel nuttig werk"    

"Ze verrichten een boel nuttig werk", zegt boseigenaar Jan van Laak van het 

landgoed 't Stilliwald over de "Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap". Hij 

wijst in dat verband op het uitzetten van wandelroutes, de aanleg van een 

fiets/wandelpad langs de Dassenboomse Allee, de hulp die werd verleend bij de 

door de polder aangelegde watergang naar het landgoed. Ook werd de nodige 

hulp verleend bij het opruimen van door storm omgewaaide bomen. "De 

bosvrienden zijn een plezierige groep mensen", aldus Van Laak, "die wanneer 

nodig bereid zijn belangeloos te helpen bij werkzaamheden in het bos. Gedachtig 

het gezegde 'voor wat, hoort wat' hebben wij daarom de boswerkers met hun 

partners al eens een barbecue aangeboden op het terrein van onze camping."  

"Ons bos heeft nogal wat schade opgelopen tijdens de zware storm van 18 januari 

2007. Een bosperceel langs de Koningsweg lag vrijwel plat. Dat is met hulp van de 

bosvrienden weer herplant”. De jaren daarna is hier regelmatig aan onderhoud tijd 

besteed. Ook in de toekomst hoopt Van Laak bij gelegenheid weer een beroep te 

kunnen doen op hulp van de bosvrienden. 

 
  

  

 

 

 

  

 

 



Nu volgen in volgorde van jaren foto’s van diverse uitgevoerde 

werkzaamheden of activiteiten. 

 

  
In 1998 zijn op het landgoed het Jagershuis de planken over 2 sloten vervangen door bruggen. Deze zijn  

door de Stichting gemaakt van hout uit  eigenbos en  zagerij.  

 
Op de foto het uitslepen van licht hout uit een 1e uitdunning van douglas in vak 2J van landgoed het  

Jagershuis in de winter van 2000 – 2001 op de meest milieuvriendelijke manier.  



  
In 2000 is ca. 425 meter mei- sleedoornhaag in het buitengebied ten noorden van Wehl van ca. 5 m.  

hoogte teruggebracht  tot 50 cm.  

 

  

  
  

 Twee jaar later is nog eens 250 meter haag in hetzelfde gebied teruggesnoeid.  

  



 
In 2002 zijn een drietal ooievaarsnesten gemaakt en in het buitengebied van Wehl geplaatst. Helaas zijn er  

geen verwijzingsborden geplaatst bij de wandelroutes.  

  

  

  

  

  

  
 

In 2003 en 2004 zijn door een leraar van Helicon opleidingen in de schuur van het Jagershuis cursussen  

gegeven voor het veilig werken met handgereedschap en motorzagen.  

Op de foto instructie van het werken met de motorzaag.  

 

 

 

  



In oktober 2005 is na jaren van klachten van gebruikers en herhaalde verzoeken aan de overheid  

voor verbetering van het fietspad aan de Dassenboomse Allee en de Springvoortseweg in samenwerking  

met de gemeente, het recreatieschap Achterhoek-Liemers een semi-verhard fietspad aangelegd. Deze is  

door paaltjes gescheiden met de naastgelegen zandweg. Onze Stichting heeft daarbij het voortouw genomen  

en in de uitvoering meegeholpen.  

 
   Herinneringsplaatje naar aanleiding van de aanleg van het fietspad   

 

  
   

In 2006 heeft een aanbouw en renovatie plaats gevonden van de slijperij – zagerij op landgoed het  

Jagershuis. Met hout uit eigen bos en zagerij en door het landgoed beschikbaar gestelde overige materialen,  

is met inzet van vakbekwame vrijwilligers deze aanbouw – renovatie tot stand gekomen.  

  

  

 

 



 

  
  

Op 18 januari 2007 wordt ons mooie Wehlse bos na 4 jaar opnieuw getroffen door een storm. Deze keer  

een storm van ongekende kracht. De schade is groter dan ooit tevoren. Honderden bomen zijn ontworteld  

of afgebroken. Onze vrijwilligers zijn dagen bezig geweest, alleen al om de wandel- en fietspaden  

weer begaanbaar te maken.  

  

  
 

Maar ook aan nieuw bos wordt gewerkt. In maart – april dit jaar zijn op het landgoed het Jagershuis in  

vak 5 C ruim 1500 inlandse eiken en 200 beuken geplant  

  



  
 In 2008 hebben we met het Timpaan meegedaan aan de boomplantdag. Dat jaar is een stuk herplant  

 achter de camping aan  de oprijlaan. 

  

 
Ook in 2008 hebben we in samenwerking met d”olde Roop Midwinterhoornblazen met daaraan een  

wandeling door het bos.  

 



 
In 2010 konden wij met financiële hulp van de Rabobank een kleine trekker aanschaffen. Dit bespaard ons  

veel handwerk  

 

 
Voor een klok, die van een ander landgoed afkomstig is, hebben we een klokkenstoel gemaakt.  

Deze staat tegenover de schuur die we als kantine gebruiken. 



 
In 2011 hebben wij het graf van Jhr. Van Nispen, op landgoed Stilliwald, opgeknapt en ligt er weer netjes bij. 

 

 
In 2012, bij ons 15 jarig bestaan, hebben wij in het parkbos een Keltische bomenkalender gemaakt.  

Deze is door Jhr. Van Nispen officieel geopend door het planten van een boom. 

 



 
Het knotten van een rijtje wilgen in het buitengebied in 2012. 

 

 
Nadat een spoorwegovergang door de NS is gesloten, moest het wandelpad (deels) opnieuw aangelegd  

worden. In 2013 is hier een brug gelegd op een nieuw deel van het wandelpad op landgoed Stilliwald.  



 
Jaarlijks een BBQ voor de vrijwilligers hoort er ook bij. 

 

 
Ook de historie mogen we niet vergeten. In 2014 is dit bord met herinnering geplaatst. 



 
In 2014 hebben we meegewerkt aan de boomplantdag. Dit was in Nieuw Wehl, samen met de kinderen  

van school de Hoeksteen. 

 

 
Enkele vrijwilligers zijn hier op landgoed Stilliwald jonge aanplant aan het opsnoeien.(2015) 



 
Ook in 2015 : Enkele vrijwilligers plaatsen een nieuwe brug. Deze is door vrijwilligers gemaakt in onze  

werkplaats van hout uit het Wehlse bos. 

 
Naast het bos doen we nog meer. Voor de processie plaatsen wij een boog aan de Hagelkruisweg.  

Na de processie zijn er nieuwe roosjes in gehangen voor 200jaar NL.  



 
In 2016 hebben wij ook meegewerkt aan het pad door het veen.  

 
In 2017 hebben we o.a. op dit perceel bomen gekapt. Hierdoor kunnen de overgebleven bomen beter groeien. 
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