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Nieuwsbrief februari 2019  
 
Aan onze leden, sponsors, donateurs. 
In het afgelopen jaar is er door onze 
vrijwilligers weer veel gedaan in de Wehlse 
bossen. Elke zaterdag, weer of geen weer, 
komen er zeker 20 vrijwilligers met veel 
plezier onderhoudsklussen doen, waarvoor 
onze dank. In de zomer hebben wij, met 
onze partners, genoten van een heerlijke 
barbecue. Zoiets komt de samenwerking 
zeker ten goede. 
 

 
Bovenstaande foto is afgelopen najaar gemaakt. 
Hierop ontbreken 7 vrijwilligers. 
 

Maar zonder uw (financiële) ondersteuning 
kunnen wij de mooie Wehlse bossen niet 
onderhouden. Onze dank voor uw jaarlijkse 
bijdrage. In februari zal, voor de donateurs 
die een machtiging hebben afgegeven, de 
bijdrage voor 2019 afgeschreven worden. 
Velen van u ontvangen deze nieuwsbrief 
per mail. Dit is voor ons en voor het milieu 
een besparing. Minder papier nodig en de 
postzegels blijven duurder worden. 
Indien u uw nieuwsbrief nu op papier 
ontvangt, maar in het vervolg per mail wilt 
ontvangen, stuur dan even een mailtje naar 
info@vriendenwehlsebos.nl . 
Uw mailadres wordt dan toegevoegd. 
 
Jan Menting 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EVEN VOORSTELLEN…….TONNIE 
OOSTERHOFF. 
Al enige tijd voordat ik in 2015 met 
pensioen zou gaan; ben ik wezen 
koffiedrinken bij de Vrienden van het 
Wehlsebos en heb gevraagd of ik als 
Groningse Doetinchemer deel uit zou 
mogen maken van de groep. Ik kende de 
groep, hun doelstelling en gezelligheid  al 
enigszins, omdat ik meerdere jaren tijdens 
de Midwinterhoorn-wandeling 
midwinterhoorn geblazen heb en de 
laatste jaren vanuit d’Olde Roop 
medeorganisator ben. 
In 1973 ben ik samen met mijn vrouw 
vanuit Appingedam naar Doetinchem 
getrokken in verband met werk. Hiervoor 
had ik in Ede en Dronten aan de HAS 
gestudeerd.  
Ik heb in de landbouw-mechanisatie 
gewerkt. Landbouwspuittechniek verkocht 
en veel demonstraties en presentaties 
gegeven, meest in het buiteland. De 
laatste 10 jaar adviseerde en verkocht ik 
keuringsapparatuur voor spuittechniek van 
een Belgisch bedrijf in Noord-, Oost- 
West- en Midden Europa en omgeving. 
Veel kilometers vreten, vliegen en erg veel 
van huis dus. 
De natuur is belangrijk voor mij. Ik ben 
IVN-gids, doe wandelingen en 
knutselmiddagen voor kinderen en 
activiteiten op scholen.  Ook doe ik 
patrijzen telproject en slootjesscheppen 
voor iedereen. Fysiek bezig zijn in de 
natuur is een van de redenen voor mijn 
werk in ’t Wehlsebos, daarnaast het 
“onder de mensen” zijn en het mooie bos 
verzorgen. Toevallig ben ik mijn 1ste dag bij 
de zaagploeg beland (wat uitstekend 
bevalt!); takken ruimen, “böllekes” laden, 
enz. Later mocht ik met de Kubota tractor 
bomen uitslepen en meterstukken laden. 
Doe nu ook blokkentransport met de 
Manitoe (heftruck) en mag onder de 
bezielende leiding van Jozef bomen laden 
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met de nieuwe uitrijwagen. Prachtig! Ieder 
doet hier wat hij leuk vindt in eigen tempo. 
En iedereen helpt elkaar waar nodig. Een 
supergroep! 
In het verleden heb ik veel 
toneelgespeeld. Met monumentendag 
2018 mocht ik namens de 
Oudheidkundige vereniging, voor het 
Jagershuis eenakter “Hoog geboren” 
spelen over de aristocratische oude adel. 
Mooie locatie en enthousiast publiek, 
waaronder uiteraard alle collega’s van ’t 
Wehlsebos ……die volgens zeggen een 

andere “onherkenbare ” Tonnie zagen. 

 
2018 Een rampjaar voor het Wehlse 
bos. 
 
Het begon op 18 januari met een zware 
storm. 
Honderden bomen zijn toen ontworteld, 
afgebroken en scheefgewaaid. 
Nadat we eerst, in verband met de 
veiligheid voor wandelaars en fietsers de 
wegen en paden hebben vrijgemaakt, zijn 
we op zaterdag 27 januari begonnen met 
de ruiming van het stormhout met de 
middelen die we op dat moment hadden. 
Die bleken al gauw niet voldoende te zijn. 
In overleg met de directie en rentmeester 
van landgoed het Jagershuis hebben we 
begin maart op basis 50/50 een 
zogenaamde hout-uitrijwagen kunnen 
aanschaffen. 
Een vrij grote investering, maar onmisbaar 
om het aan sortimenten gezaagde 
naaldhout vanuit het bos aan een voor 
vrachtauto's berijdbare weg te leggen. 
 

 

Dit hout wordt naar verschillende bedrijven 
vervoerd waar er kisten, pallets, 
spaanplaten enz. van gemaakt worden.  
Na 15 maart moesten we in verband met 
de “Gedragscode voor zorgvuldig 
bosbeheer” de ruiming van loofhout staken 
en na het invullen van de nodige 
paperassen alleen nog verder gaan in 
naaldhout. Vanaf 15 juli, na het 
broedseizoen, mag dan volgens 
voorschrift ook weer gewerkt worden in 
loofhout. 
Intussen hebben we in 10 stormgaten de 
omgewaaide bomen geveld, gekort en 
vervoerd. 
Op 4 plaatsen liggen nu nog enkele 
tientallen omgewaaide bomen die vóór 15 
maart a.s. geruimd dienen te worden. Ik 
betwijfel of dat lukt. 
Tot overmaat van ramp viel er in de 
maanden mei tot en met augustus 
nauwelijks regen, waardoor de bovenlaag 
in het bos helemaal uitdroogde en het 
grondwaterpeil dramatisch zakte naar een 
diepte die ik eerder nooit heb 
meegemaakt. 
Als gevolg daarvan dient zich nu de 
volgende calamiteit alweer aan. 
Een honderdtal fijnsparren van ca 45 jaar 
oud zijn inmiddels aangetast door de 
“letterzetter” 
Een klein kevertje dat zich onder de bast 
van vooral fijnsparren nestelt en daar 
moedergangen maakt, waardoor de bast 
loslaat en de boom afsterft. 
De meeste recreanten zullen hier niets 
van merken, want deze kijken alleen maar 
voor zich  en denken “het is toch wel een 
mooi bos”, en dat is het ook, zolang de 
vrijwilligers zich maar blijven inzetten. 
 
Harry Moorman 
 
  
 

 


