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Nieuwsbrief februari 2020  
 
Aan onze leden, sponsors, donateurs. 
Zonder uw (financiële) ondersteuning kunnen 
wij de mooie Wehlse bossen niet 
onderhouden. Onze dank voor uw jaarlijkse 
bijdrage. In februari of maart zal, voor de 
donateurs die een machtiging hebben 
afgegeven, de bijdrage voor 2020 
afgeschreven worden. 
Velen van u ontvangen deze nieuwsbrief per 
mail. Dit is voor ons en voor het milieu een 
besparing.  
Indien u onze nieuwsbrief ook per mail wilt 
ontvangen, stuur dan even een mailtje naar 
info@vriendenwehlsebos.nl .Uw mailadres 
wordt dan aan onze lijst toegevoegd. 
In 2019 is er door onze vrijwilligers weer veel 
werk gedaan in de mooie Wehlse bossen. In 
de zomerdag is veel gemaaid, zodat jonge 
aanplant niet overwoekerd wordt. Dit 
onderhoud gebeurt op het Landgoed 
Stillewald en Landgoed het Jagershuis. Het 
onderhoud van paden, leegmaken van 
afvalbakken en snoeiwerk zijn standaard 
werkzaamheden.  
In 2019 hebben wij, voor het landgoed 
Jagershuis, kerstbomen verkocht. De 
belangstelling was niet overweldigend. Ook 
hebben wij afgelopen jaar weer meegedaan 
aan de Rabobank Clubkas Campagne. Wij 
hebben veel stemmen gekregen en zijn 
zodoende 4e geworden en hebben daardoor 
een mooi bedrag ontvangen. Allen bedankt 
voor uw stem. 
Enkele vrijwilligers zijn gestopt, maar er zijn 
ook 2 nieuwe vrijwilligers begonnen. Wij 
wensen hun succes met het vrijwilligerswerk. 
Met onze vrijwilligers hebben wij een 
excursie naar Landgoed Twickel gemaakt, 
wat goed bevallen is. 
Ook onze jaarlijkse barbecue valt goed in de 
smaak en was gezellig. Mede door het 
goede weer.  
Jan Menting 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stand van zaken van het Wehlse bos. 
Ten opzichte van de vorige “Stand van 
zaken” in onze nieuwsbrief van augustus 
2019 is er niet veel veranderd in het Wehlse 
bos. 
Gelukkig heeft de storm van 9 en 10 februari 
j.l. weinig schade aangericht. Het heeft wel 
flink geregend de laatste tijd waardoor het 
grondwaterpeil enigszins is gestegen, maar 
nog lang niet voldoende. Te hopen maar dat 
we in april en de daaropvolgende maanden 
weer niet een droogteperiode krijgen zoals 
voorgaande jaren waar nu de gevolgen nog 
van zijn te zien. 
Op landgoed Stillewald heeft, 
overeenkomstig het beheerplan, een flinke 
dunning plaatsgehad en is het hout al voor 
een deel afgevoerd. Het is voor de recreant 
even wennen aan een ander bosbeeld en 
ook aan de beschadigde boswegen als 
gevolg van het transsport van hout onder de 
huidige slechte weersomstandigheden. 
Zodra het hout allemaal is afgevoerd en de 
wegen zijn opgedroogd zal deze ingreep 
weer gauw vergeten zijn en komt een 
dunning uiteindelijk weer ten goede aan de 
rest van de houtopstand. 
Op landgoed het Jagershuis is men intussen 
ook bezig met dunning van de gebleste 
bomen  (bomen met een rode ring gemerkt) 
en kaalslag van enkele door  de “letterzetter” 
aangetaste percelen bos. Door het grote 
aanbod brengen de aangetaste dode 
fijnsparren niets op. De eigenaar wordt wel 
verplicht de ontstane kapvlakten weer 
opnieuw in te planten. 
Na 15 maart mag er geen loofhout meer 
gekapt worden i.v.m. het vogelbroedseizoen. 
Tot half april kan er onder gunstige 
weersomstandigheden nog geplant worden 
en is er dus voor onze vrijwilligers nog veel 
“werk aan de winkel” 
Op woensdag 18 maart vindt weer de 
jaarlijkse Nationale Boomfeestdag plaats en 
gaan kinderen van het Timpaan uit Wehl 
samen met onze vrijwilligers een aantal 
bomen planten in het Wehlse bos. 
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Het gezegde: “Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst” is dus ook van toepassing voor 
het Wehlse bos.  
Harry Moorman 
 
Van de rentmeester 
Door de Vrienden werd ik gevraagd een 
artikel te schrijven voor deze nieuwsbrief, bij 
wijze van kennismaking met u, de lezer. 
Sinds begin vorig jaar ben ik als rentmeester 
werkzaam voor landgoed Het Jagershuis. Ik 
ben in feite het aanspreekpunt en de 
adviseur van de eigenaar van het landgoed. 
Binnen mijn werkveld houd ik mij bezig met 
de coördinatie van de dagelijkse zaken die 
op het landgoed plaatsvinden, op het gebied 
van bos- en natuurbeheer, onderhoud van 
de (monumentale) gebouwen, pacht, 
subsidies en overleg met provincie, 
waterschap en gemeente.  
Op het landgoed komen de belangen van 
natuur, recreatie en landbouw bij elkaar 
samen. Het maatschappelijk debat over de 
klimaatverandering, de stikstofdepositie, en 
onze wijze van waterbeheer wordt dus ook 
gevoerd in het Wehlse Bos. In tegenstelling 
tot het debat in de landelijke media en 
politiek doen we dit gelukkig zonder geruzie 
en geschreeuw. Ook het Wehlse Bos 
ontkomt niet aan de problematiek van deze 
tijd. Het langdurige neerslagtekort van de 
afgelopen twee jaar heeft haar weerslag 
gehad op het bos. Bomen ogen minder 
vitaal, en jonge aanplant komt moeilijk van 
de grond. Met name de fijnspar heeft zwaar 
te lijden van de droogte. De zachte winters 
van de afgelopen jaren, de wispelturige 
regenval en de lage grondwaterstanden zijn 
funest geweest voor deze boom. De fijnspar 
raakte door het watertekort ernstig verzwakt, 
waarna ze massaal aangetast werd door de 
letterzetter. Dit kleine houtkevertje verstoort 
in zijn vraatzucht de sapstroom van de 
bomen, waardoor deze uiteindelijk massaal 
afsterven. 

In het Wehlse Bos zijn zo complete 
houtopstanden verloren gegaan. De 
fijnsparopstanden staan er nu kaal en dor 
bij, een beeld dat menig recreant zal doen 
schrikken.  
Sommige bosbeheerders in Nederland 
kiezen ervoor om de dode bomen te laten 
staan, zodat ze geleidelijk in kunnen storten 
en er op de lange termijn vanzelf een nieuw 
bos ontstaat. In het bosbeheer is niets doen 
inderdaad soms beter dan ingrijpen. Voor 
het Jagershuis is dit zogenoemde 
“klapstoelbeheer” echter geen optie. Het 
landgoed wordt namelijk druk bezocht door 
mensen uit de omgeving. Instortende 
fijnsparren vormen daarom straks een 
gevaar voor fietsers en wandelaars. Kaalkap 
van de dode houtopstanden is daarom de 
enige mogelijkheid. 
Het totale areaal kaal te kappen fijnsparbos 
is gelukkig beperkt. Dankzij het vakkundig 
beheer door al de generaties voor de onze, 
zijn de bossen van het Jagershuis veelzijdig 
geworden in soort en leeftijd. En daardoor 
valt de klap van het afgelopen twee jaar ook 
mee. 
De komende jaren zullen soorten als de 
fijnspar en lariks geleidelijk verdwijnen uit 
het bosbeeld van Het Jagershuis. In de 
plaats ervan sturen we naar een zogenaamd 
klimaatslim bostype. Het landgoed kiest voor 
boomsoorten die beter bestand zijn tegen de 
huidige weersomstandigheden, die een 
bijdrage leveren aan het natuurschoon en de 
kwaliteit van de bodem en grondwater 
verbeteren. Concreet betekent dit dat het 
landgoed kiest voor aanplant en verjonging 
van boomsoorten als de tamme kastanje, 
linde en douglasspar, en ook meer inzet op 
de ontwikkeling van soortenrijke bosranden.  
Ook voor Het Jagershuis geldt: achter de 
wolken schijnt de zon. Ieder tijdperk kent 
haar problemen, en voor ieder probleem 
komt weer een oplossing. Zo gaat het op Het 
Jagershuis al bijna twee eeuwen, en zo zal 
het ook minstens twee eeuwen weer 
doorgaan. 
 
 
P.A. ’t Jong 
Witte Rentmeesters en Makelaars 
 
 

       Sporen van de letterzetter in het hout 


