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Nieuwsbrief augustus 2019  
 
Aan onze donateurs. 
Terugkijkend naar de afgelopen periode is 
er door onze vrijwilligers weer veel gedaan 
in de Wehlse bossen. Er is veel tijd besteed 
aan het opsnoeien van jonge bospercelen. 
Ook is op een perceel de nodige dunnig 
gedaan. Verder is nog doorgegaan met het 
ruimen van stormhout van vorig jaar. Dit is 
een grote klus. Ook zien we dat  de droogte 
het bos parten speelt. Hier wordt door Harry 
Moorman verder op ingegaan. Verheugd 
zijn wij, dat er elke zaterdag, weer of geen 
weer, zeker 20 vrijwilligers komen  om met 
veel plezier deze onderhoudsklussen te 
doen, waarvoor onze dank. Maar zonder uw 
(financiële) ondersteuning kunnen wij de 
mooie Wehlse bossen niet onderhouden. 
Onze dank voor uw jaarlijkse bijdrage.  
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 ……. Gerard 
Baars. 
Een paar weken terug werd mij gevraagd 
of ik mezelf wilde voorstellen in de 
nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van 
het Wehlse bos en Landschap. 
 Ik ben Gerard Baars, geboren in 1953, 
getrouwd met Ans. We zijn sinds 1979 
woonachtig in het mooie dorp Wehl. 
Samen hebben we  drie kinderen,  twee 
dochters en een zoon. En inmiddels ook  
drie mooie kleindochters. 
Ik heb vanaf  10 mei 1976 tot  december 
2016 gewerkt bij de technische dienst van 
Aviko te Steenderen. Heb daar allerlei  
 

 
 
 
functies gehad, begonnen als monteur, en 
de laatste tien jaar als hoofd technische 
dienst bij het was- en sorteerbedrijf Aviko 
Potato bv. 
Toen op 1 december 2016  de 
werkzaamheden bij Aviko stopten, ben ik 
een andere invulling van mijn tijd gaan 
zoeken. 
Een van de dingen die op mijn pad 
kwamen was het vrijwilligerswerk bij het  
techniek lokaal Doetinchem/Bronckhorst 
(http://www.technieklokaaldb.nl/) Hier laat 
ik een dag in de week, samen met een 
aantal collega’s, kinderen van de 
basisscholen groep 6-7-8 kennis maken 
met techniek.  Dit is leuk en nuttig werk 
om zo de kinderen te motiveren om 
eventueel de techniek kant  te kiezen als 
vervolg opleiding. We hebben immers een 
groot gebrek aan vaklui die de handen uit 
de mouwen willen steken. 
In 2017 kwam ik via de buurman Arnold 
Kremer in aanraking met het werk van de 
vrienden van het Wehlse bos.  
Op de zaterdag voormiddag werken in de 
natuur, meewerken aan het instant 
houden van dit prachtig stuk natuur 
gebied. Ik werd met open armen 
ontvangen. De eerste zaterdag ben ik 
begonnen met het kloven van het hout van 
de loofbomen wat gezaagd is door de  
zaagploeg. Na een aantal weken  met 
zaagploeg mee, ophalen van hout blokken 
die gezaagd zijn. Werk wat  gezond is en 
goed voor je lichaam , waar je lekker van 
aan het zweten komt, het vervangt de 
gang naar de sportschool. Het opruimen 
van de stormschade van begin 2018, waar 
we al heel veel energie in hebben gestopt, 
maar nog niet klaar mee zijn.  
Op de zaterdag om tien uur is het koffie 
drinken in de kantine. Koffie, gezet door 
de ”koffiemeester” Harry Beerten. Dit is 
een gezellig gebeuren, waarbij Harry zeer 
nauwgezet de tijd in het oog houd. Half elf 
gaat de bel, geluid door Harry, het sein om 
weer aan het werk te gaan. 
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Wat ook bijzonder boeiend is zijn de 
gesprekken met en uitleg van Harry 
Moorman over de verschillende soorten 
naald- en loofbomen en de geschiedenis 
van het bos. 
Al met al kan ik iedereen aanraden om op 
de zaterdagen als vrijwilliger te komen bij 
het Wehlse Bos om samen met de mede 
vrijwilligers werken in de natuur. Een beter 
begin van het weekend is er niet. 

 
Stand van zaken Wehls bos. 
 
Naast een aantal positieve zaken, zijn er 
helaas ook een aantal negatieve te 
melden. 
Om met de positieve te beginnen; dankzij 
een financiële bijdrage van de Rabobank 
en de  gemeenten Doetinchem en Oude 
IJsselstreek hebben we deze zomer over 
een lengte van 120 meter naast de 
Springvoortseweg in het bos een 
gescheiden verhard wandel/fietspad 
kunnen aanleggen, voorzien van 
betonpaaltjes. Bij veel regen is dit geen 
onnodige luxe. 
Verder hebben 2 studenten van 
Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp 
onder supervisie van Pieter Westerhof van 
de Bosgroep een nieuw “beheerplan” 
opgesteld, voor zowel landgoed  Het 
Jagershuis als landgoed Stillewald. 
Naast een nieuwe beheerkaart en 
inventarisatie van houtopstanden, 
padenstructuur, recreatieve voorzieningen 
etc. etc. zijn in dit plan de doelen, het 
streefbeeld en de maatregelen 
omschreven voor de eerstkomende 6 jaar. 
Daarna volgt er een evaluatie. 
Ook zijn in dit plan de werkzaamheden 
opgenomen voor onze vrijwilligersclub, 
waar we m.i. 10 jaar mee vooruit kunnen. 

 

Positief is ook, dat we na de nodige 
vergunningenriedel, een amfibieën poel 
achter de Galgenbult op een laag gelegen 
plek in de hoek van een weiland hebben 
aangelegd. Hiermee is een lang 
gekoesterde wens in vervulling gegaan. 
Binnen onze werkgroep “Natuur en Milieu” 
wordt er naast andere onderwerpen hard 
gewerkt aan z.g. “vernatting” van het 
Wehlse bos.  
Op 25 april hebben we met de eigenaren 
van het bos, het Waterschap en de 
regiobeheerder van de Bosgroep het 
eerste overleg gehad en gekeken wat de 
mogelijkheden zijn. 
Want het “negatieve” in dit verhaal is, dat 
na de storm van 18 januari 2018 waarbij 
een paar honderd bomen zijn omgewaaid 
en intussen nog niet allemaal geruimd, er 
een ongekende   
periode van hitte en droogte aanbrak 
waardoor de letterzetter ( een klein 
kevertje) vat kreeg op fijnsparren van 40 
jaar en ouder. Oorspronkelijk bedoeld voor 
de verkoop als kerstboom. 
Intussen zijn een kleine duizend bomen 
zwaar aangetast  en zullen op korte 
termijn geveld moeten worden. Om 
verdere verspreiding te voorkomen zullen 
nog eens 1500 bomen gekapt moeten 
worden. Al met al geen vrolijke 
vooruitzichten voor het Wehlse bos 
Waar mogelijk zullen onze vrijwilligers de 
helpende hand bieden bij herplant en 
onderhoud. 
 
Harry Moorman 
 
 
 
 
  

  


